
Р - іЛ- іО 
O-liK 
-‚зќо 

- J O J 
SVOBODA 
U K R A I N I A N D A I L Y 

СВОБОДА 
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК 

Пам'ятаймо 
про 

Україну! 

VOL. сі. і JERSEY CITY and NEW YORK. TUESDAY, NOVEMBER 15, 1994. ДЖЕРЗІ СИТІ і НЮ ЙОРЌ ВІВТОРОК, 15-го ЛИСТСлТАДА 1994 ч. ги. РІК сі 

РУХ ПРОТЕСТУЄ 
Київ (P. P.). — Тут у се-

рсду, 9-го листопада, після 
10-денної праці в комісіях, 
украї'нські парлямснтаристи 
зібралися на пленарне засі-
даннн сесії Верховної Ради 
України. 

Перса початком засідан-
ня голова Народного Руху 
України і депутат Вячеслав 
Чорновіл склав заяву пар-
ляментарної фракції Руху з 
приводу подій у Києві 7-го 
листопада. У заяві фракції 
Руху сказано: „7-го листопа-
да 1994 року в Кисні від-
булося дві маніфестації: 
скорбний похід пам'яті 
жертв комунізму, очолюва-
ний священиками і народни-
ми депутатами, зібрав понад 
20,000 киян, небайдужих до 
долі держави. Порівняно не-
чисельну колону прихильни-
ків комуністичних ідей очо-
лював лідер КПУ Снмонен-
ко. В колоні несли транспо-
рантн антидержавного, анти-
українського змісту. На мі-
тингу лівих сил звучали зак-
лики до повалення українсь-
кої держави, до насильства і 
беззаконня". 

Автори заяви назвали 
неприпустимим втручанням 
у внутрішні справи сьогодні 
суверенних держав заклики 
комуністів до відновлення 
СССР, революційного пова-
лення конституційнної вла-
ди. глумління над українсь-
кою державною символі-
кою, яку називали бандерів-
ською. Фракція НРУ вва-
жае, що з вини київської мі-
ської адміистрації, яка не зу-
міля поставити маніфестан-
тів "у' рівні %yntfBH?riftfHKftPm"^ 
зіткнення колони національ- ' 
но-демократичних сил із за-
гоном міліції особливого 
призначення (ЗМОП). Жор-
стоко побито учасників 
скорбного походу, в тому 
числі жінок. Заполітизовані 
керівники міста, очолювані 
Косаківським. втягнули в не-
безпечне протистояння на 
боці лівих сил київську мі-
ліцію. 

Фракція Руху вимагає 
від прократури: розслідитн 
антидержавну, антиконсти-
туцінну діяльність нннішньо-

сприямня антидержавній ко-
муністичній акції, притяг-
нути до відповідальности за-
ступника прокурора Києва 
Ю. Морозова та керівників 
правоохоронних органів, які 
брали участь у забезпеченні 
проведення цієї акції та вда-
лися до побиття мирних 
учасників скорбного походу. 

У заяві фракції Руху 
міститься також вимога до 
Верховної Ради України не-
гайно розглянути питання 
про порушення конституцій-
них законів головою Кнївсь-
кої Міської Ради Леонідом 
Косаківським і припинення 
його уповноважень. Рух ви-
магас опублікування правди-
вої інформації про перебіг 
подій і про чисельність ма-
ніфестацій, які відбулися 7-
го листопада в Києві. „Зло-
чин, обман і підсгупність ма-
ють бути покарані!" — пи-
шуть автори заяви. 

Після оголошення зая-
ви, депутати почали обгово-
рювати плян праці на тиж-
день. На сесії зарееструва-
лося 311 депутатів, участь у 
пленарному засіданні взяли 
Президент України Леонід 
Кучма і прем'єр-міністер Ві-
талій Масол. Прозвучала 
різка критика щодо дій При-
зидента і Уряду та підвищен-
ня цін. Виступаючи в парля-
менті, В. Масол сказав, що 
ухвалені Урядом постанови 
про ціноутворення в умовах 
реформування економіки та 
уніфікації валютного курсу 
є чи не найпершою спробою 
зробити ціну ефект 

стимулюватиме виробний-
тво. Дуже важливим у цьо-
му пляні В. Масол вважає 
також скорочення обсягів 
державного регулювання цін 
і тарифів, збільшення прав 
регіонів у сфері щноутворен-
ня. Він застерігає, що пози-
тивних результатів відразу 
очікувати не можна, навпа-
ки, що Украї'ну чекають важ-
кі часи. 

Дотації з державного 
бюджету покищо збережуть-
ся тільки для вугільної' про-
мнсловости, сільського гос-

КПЎ і в судовому порядку подарства і комунальної 
вирішити гтитання про її за- сфери. Ціни на продукти і то-
борону; провести розсліду- вари все ще зростатимуть, 
вання антидержавних акцій, але в 1995 році вони почнуть 
закликів до насильства й по- зменшуватися, сказав Ма-
валення існуючого ладу; за сол. 

ВНЕСЕНО ПРОТЕСТ ДО ФЕДЕРАЛЬНОЇ 
КОМІСІЇ ЗАСОБІВ ІНФОРЛМЩЇ 

Джерзі Ситі, Н. Дж. — 
Загальне обурення україн-
ської спільноти на програму 
„60 хвилин" телевізійної ме-
режі Сі-Бі-Ес, що відбудеть-
ся 23-го жовтня п. н. „Огид-
не обличчя свободи" не вга-
вас, тим більше, що дотепе-
рішні заходи, протести і від-
відини продюсера телевізій-
ної мережі Сі-Бі-Ес у краї'н-
ською делегацією не принес-
ля досі ніяких конкретних 
вислідів. 

У четвер 10-го листопа-
да. Український Конгресовий 
Комітет Америки вніс офі-
ційний протест до Федераль-
ної комісії засобів інформа-
ції, покликуючись на закон 
про справедливість, який ви-
магає від публічних передач, 
щоб вони віддавали у від-
повідь на контровесійні про-
грами, які мають загальне 
значення, такий самий час 
для їх вияснення і щоб тим 
передача показувала різні 
насвітлення цієї самої спра-
аи. 

Виготовлений на цій пі д-
ставі гфотест проти телеві-
зійної мережі а-Бі-Ес і Тих 
телевізійних станцій, що з 
нею співпрацюють в Олбані, 
Балтиморі, Баффало, Клів-
леяді, Чикаго, Дітройті, 
І"вртфорці, Лос Анджелесі, 
Маямі, Міннеополісі, Ню 
Йорќу. Філадельфії і Ва-
игінггоиі, зложено до комісії, 
ггідкреслюючи, що програма 
образила 1.5 мільйона аме-
ряканських гроііадян україн-

ського походження, які не 
отримали ніякої сатисфакції 
від Сі-Бі-Ес, щоб мати мож-
ливість виявити другу сто-
рону медалі і опрокинутн за-
кид „генетичного антисемі-
тизму". До гфотестў залуче-
но меморандум на сім сто-
рінок друку з точками, які 
дають докази на те, що маж-
на було б зготовити програ-
му, яка представила б цілу 
справу в іншому. світлі, 
включно із повною заявою 
рабина Якова Д . БлаАха, як 
представника жидівського 
населення України. 

Поруч із тим протестом 
іде дальше кампанія писання 
листів до спонзорів програм 
Сі-Бі-Ес з поданням причини, 
чому вони повинні вимагати 
від телевізійної мережі Сі-
Бі-Ес повної реакції на прог-
раму передану 23-го жовтня. 
Крім того кожної п'ятниці в 
Головній канцелярії УНСою-
зу відбуваються наради в 
справі дальших акцій, 

Створено Конституційну комісію 
Київ (P. P.). — Тут у чет-

вер, ІО-го листопада, на ран-
ньому засіданні депутати 
Верховної Ради затвердили 
повний склад Констируційної 
комісії, ухваливши, що вона 
припинить діяльність після 
затвердження нової констн-
туційної України. 

Президент України за-
пропонував до складу комісії 
15 кандидатів. Членами Кон-
ституційної комісії стали: на-
уковий консультант Прези-
дента з правних питань, віце-
президент Академії Правних 
Наук Федір Бурчак; галова 
Фонду сприяння становлен-
ню і розвиткові місцевого та 
регіонального самовряду-
вання України Ігор Бутќи' 
радник Президента з питань 
макроекономіки Анатолій 
Гальчинський' радник Пре-
зндента з питань регіональ-
ної політики Володимир Гри-
ньов; голова Львівської Об-
ласної Ради Микола Горинь; 
голова Київської Міської Ра-
ди Леонід Косаківськяй; го-
лова Харківської Обласної 
Ради Олександер Масельсь-
кий; народний депутат Украї-
ни Олександер Ємець; ніце-
прем'ср-міністер з питань гу-
манітарної політики Іван Ку-
рас; міністер юстиції України 
Василь Онопенко; міністер 
з о в н і ш н ь о - е к о н о м і ч н и х 
зв'язків Сергій Осика; голо-
ва адміністрації Президента 
Дмитро Табачннк; заступник 
голови адміністрації Прези-
дента Леонід Підпалов; рск-
тор Української Юридичної 
Академії Василь Тапій; ке-

`ління"` 
дента Іван Тимченко: від Ав-

тономної Республіки Крим 
письменник Володимир Тє-
рехов; голова Конституцій-
ного Суду України Леонід 
Юзьков. 

Співголовами Консгиту-
ційної комісії є Президент 
України Л. Кучма і голова 
Верховної Ради України 
Олександер Мороз. Секрета-
рем комісії призначено ксрів-
ника групи адміністрації 
Президента у зв'язках з Вер-
ховною Радою Альбсрта 
Корнєєва. Увійшло до комісії 
по дві особи від Верховного 
Суду, від Арбітражного Суду 
та від Генеральної прокура-
тури України. Від Верховної 
Ради увійшло до комісії та-
кож 15 осіб. 

Володимир Стретович 
запропонував вирішити хто 
надалі працюватиме над 
створенням конституції Ук-
раї'ни, оскільки вже є три 
офіційних проекти консти-
туції, вісім неофіційних і ще 
продовжують надходити 
пропозиції від партій, орга-
нізацій та окремих громадян. 
Не вирішено також питання 
хто і як буде ухвалювати 
конституцію. Верховна Рада, 
всеукраї'нський референдум 
чи установчі збори? Після 
короткого обміну думок ви-
рішено, що про це мають по-
думати члени Конституцій-
ної комісії. 

Верховна Рада постано-
нила, що наступного тижня 
депутати працюватимуть на 
пленарних засіданнях від 10 
до 12-ої години, а опісля — у 

Якою цей режим 

ним, то його затвердять. 

^Міжнародний трибунал почав 
переслухування військових 

злочинів в Югославії 

ЗАСУДЖУЮТЬ ДІЇ ПОСАДНИКА КИЄВА 

Гага, ГОЛЛАНДІЯ. — Тут 
почав свої перші переслуху-

і вання Міжнародний кримі-
нальний трибунал у справі 
військових злочинів на тери-

I торії колишньої Югославії. 
Прокуратор трибуналу 

Річард Ґолдстовн, ПАР. 
звернувся до суддів з пропо-
знцісю, щоб вони перебрали 
від німецьких правоохорон-
них органів справу щодо ко-
лишнього начальника кон-
цснтраку Омарська в Боснії. 

І боснійського серба Душана 
Тадіча, заарештованопго в 
Німеччині в лютому цього 
року. Його звинувачують у 
численних злочинах, в тому 
числі військових, проти мир-
них громадян. 

Міжнародний трибунал 
проголосив також перший у 
своїй історії звинувачуваль-
ний акт щодо колишнього 
начальника концентраційно-

го табору в Боснії Драгана 
Ніколіча, безпосереаньо при-
четного до вбивств і страш-
ннх знущань над мирними 
мешканцями. Наказ арешту-
вати Д Ніколіча прокуратор 
Д. Ґолдстовн надіслав до ад-
міністрації боснійських сср-
бів, оскільки злочинець про-
жнває на контрольовних нн-
ми територіях. 

Міжнародний кримі-
нальний трибунал діє на під-
ставі тільки доказів, поза 
будь-якими політичними мо-
тивами. Секретар трибуналу 
Тео ван Бовен повідіомив, що 
продовжується слідство у 
справі багатьох інших зло-
чинців, і не лише боснійських 
сербів, але й осіб інших на-
ціональностей, які брали 
участь у збройних конфлік-
тах на території колишньої 
Югославії. 

В Росії трісла ще одна нафтова труба 
Усінськ, Комі. — Після 

того, як урядові Росії не вда-
лося приховати поважні 
маштабн аварії нафтової 
труби в Усінськў, російські 
експерти признали, що без 
сприяння закордонних спеці-
ялістів не зможуть ліквіду-
вати наслідки цій' к.ггастро-
фн. 

Першими висловили го-
товість допомогти керівники 
п'ятьох американських ком-
паній з Аляски, які внготов-
ляють труби і різні механіз-
ми в ділянці екології. Вони 
приїхали в Усінськ у складі 
делегації, очоленої губерна-
тором стейту, генеральним 
секретарем асоціяції держав 
„Північний форум" Волте-
ром Пкелом. 

Після ознайомлення з 
конкретною ситуацією на за-
нечищеній нафтою північній 

російській річці Печорі, аме-
риканська делегація прнйня-
ла рішення передати для рес-
публіки Комі найновіші тех-
нології і машини дла лікві-
дації наслідків катастрофи. 

А тим часом 60 кіломет-
рів на північ від Усінська ста-
лася нова катастрофа наф-
тової труби. У нисліді в річ-
ку виллялося ще щонаймен-
ше 13,000 тонн нафти, яку 
було підпалено. Вм`онь від 
пожежі тягнеться на декіль-
ка кілометрів. 

Представники російсько-
го відділу міжнародної прн-
родоохоронної організації 
„Грінпіс" повідомили, що в 
новому розриві труби винні 
нафтодобувні підприємства, 
які, знаючи про попередню 
катастрофу, не припинили 
помпування нафти з-під зем-

Українські науковці виступають на 
конвенції славістів 

Дмитра Чижевського" (Зоя 
Юрів з університету Ню 
Йорќу), „Дмитро Чижевсь-
кнй та література середньо-
вічної Украї'ни" (Ярослав 
Розумний. Манітобський уні-
верситет в Канаді). „Редук-
тивна концепція літературної 
історії' Чижевського" Іван 
Фізер, Раттерс університет). 
Препсідник — Леонід Рудни-
цький з Ла Салл універси-
тету. НТШ спонзорує теж па-
нель, присвячений україн-
ській ортографії. Учасники: 
Лариса Онишкевич, Юрій 
Шевельов, Леся Гумецька. 
Мирослава Знаснко і І. Ко-

(КнївськнП Універ-

Філядельфія (О. Опана-
сюк). — 17-20-го листопада 
цього року у Філядельфії в 
приміщенні готелю Відгем 
Фрейќлін Плаза відбудеться 
чергова річна конвенція 
Американської Асоціяції для 
Сприяння Слов'янським 
Студіям (АААСС). У програ-
му конвенції включено ннз-
ку сесій, панелів та пооди-
яоких виступів, присвячених 
українській тематиці. 

Сесію .Дмитро Чижев-
ський (1894-1977): спадшнна 
вченого" (субота 19-го лис-
топада, ѓод. 4:15-6:15 по по-
лудні спонзорує НТТПА. Бу-
дуть відчитані доповіді 
„Спогади учня: пам'ятаючи 

КИЇВ. — Колишній 
Президент України Леонід 
Кравчук сказав, що гривню 
можна вводити тільки після 
стабілізації фінансової снс-
теми. Грошова реформа мо-
же бути паралельною або од-
номоментною, але це зале-
жить від того, чи нададуть 
фінансову допомогу міжна-
родні фінансові організації. 
А там часом торгівля маг 

світові ціни, ска-
в Президент. 

МИКОЛАЇВ. - Учасни-
ки засідання Ради соціяльно-
го партнерства, за участю 
представників Обласної Ра-
дн, профспілок та Союзу 
Промисловців і Підприємців, 
ухвалили звернення до Пре-
зидеита України з вимогою 
зупинити дію постанови Ка-
біяету Міністрів про підви-
шення цін, оскільки снтуація 
в області загострялася й 
загрожує вийти з-під конт-
ролі. 

ситет). 
На сесії „Церква в Укра-

їні: екуменічна переспектива 
(п'ятниця. 18-го листопада 
10:15 год. вранці прозвучать 
виступи „Криза Церкви су-
часної України" (Патріція 
Герлигі, Бравн університет), 
„Осполітік Ватнќаяў: наг-
лядний приклад — Українсь 
ќа Католицька Церква" 
(Андрій Сороковський. Гар-
вардськнй універснтет). Дис-
кутмгга: Леонід Рудницьккй 

дв (Лойола 

У СВІТІ 
ВЕНЕСУЕЛЯ БУКВАЛЬНО тоне у хвилях злочинносги. 
Поліція вже не дає собі ради з вуличним бандитизмом. Від 
початку цього тижня у всіх більших містах країни патрулю-
ють військові формації. Міністер оборони Венесуелі Рафа-
ель Монтеро у розмові з журналістами ствердив, що в цій 
ситуації Національна гвардія є єдиною надією на відновлення 
правопорядку. Навіть у Каракасі, столиці Венесуелі, щодня 
гине щонайменше 10 громадян. А від початку цього року 
бандити здійснили понад 3,500 вбивств, 2,800 зґвалтувань, 
136,000 злочинів проти приватної власности. 

ЧИСЛО ЖЕРТВ у Єѓноті, спричинених великими 
і пожежами на ІіаіІПИМИТ ‚ГІПМИ1Ш1, ДИИВЛО-ДО. 7S8.QCJ6, 
Прем'єр-міністер країни Атсф Судќі повідомив, ЩО шкоди. 
заподіяні єгипетській екноміці стихією, перевищують 500 
міл. дол. А тим часом з південно-сгнпетських провінцій про-
довжують надходити тривожно вістки. Вода руйнує все нові 
й нові людські оселі, громадські будівлі, розмиває цвинтарі, 
наносячи на поверхню десятки трупів. Насувається загроза 
спалаху епідемій. 

СЛАВНЕ ГРУЗИНСЬКЕ виноробство опинилося під загро-
зою занепаду, тому уряд нарешті відважився приватизувати 
дев'ять великих винарень. Оригінальність експерименту по-
лягас в тому, що приватизацію буде здійснено в обмін на 
врожай цього року.Урядове рішення передбачає, що 10 від-
сотків загальної вартости винарень приватизують виногра-
дарі, які мусять здати виноград у кількості, яка відповідає 
ї'хній частці власности, і встановлює закупівельну ціну 200 
дол. за тонну. А до 1-го липня 1995 року власники приватних 
фабрик повинні сплатити вартість основних фондів, при чо-
му оплата може відбутися готовою продукцією, тобто ви-
иом. 

КОЛИШНІЙ ГЕНЕРАЛ совстського КҐБ Олег Калугін в 
інтерв'ю для телевізійної станції Ей-Бі-Сі ствердив, що в 
австралійській розвідці у кінці 70-их років діяв совєтськнй 
шпигун і, може, й не один, О. Калугін назвав великі суми 
грошей, які систематично Москва видавала тому своєму 
агентові, і припустив, що „рука Москви" в Австралії діє 
дотепер. 

ЦИМИ ДНЯМИ список невинних жертв бандитизму у 
Південно-Африканській Республіці поповнив колишній про-
відник африканської голляндської реформаторської Церк-
ви, вчений зі світовим ім'ям, 66-річннй доктор богослов'я 
Йоган Гайне. Злочинець вистрілив у нього, коли Й. Гайне 
стояв коло вікна у своєму будинку. Колись Й. Гайне був 
твердим прихильником системи апартеїду, однак згодом зре-
відував ті свої переконання і став виступати за рівні права 
всіх расових і етнічних груп країни. 

КИТАЙСЬКА ВЛАДА, прагнучи створити добре враження 
на світову громадськість перед призначеною на 15-го лис-
топада зустріччю в Індонезії керівників краї'н — членів ор-
ганізації Азіятсько-Тнхоокеанського співробітництва, звіль-
нила з тюрми вісім політичних в'язнів. Четверо з них були 
заарештовані в кінці 1980их років за участь у демокра-
тичних рухах, а четверо належали до борців за незалежність 
Гібету. 

ХОЧ СВГГОВІІЙ ринок орхідей оцінюється тепер в 180— 
190 міл. дол., спеціялісти вважають, що попит на ці екзо-
тичні квіти далі зростатиме. Перед у цій ділянці веде Сін-
гапур. Його ІІЛ янтації орхідей досягають 210 гектарів, на них 
вирощують 80 сортів цих ќвѓѓів. До кінця сторіччя площа ді-
йде до 350 гектарів, а до існуючих додадуться ще понад де-
сяток нових сортів. Сінгапур є постійним учасником міжна-
родного квіткового ярмарку в Голляндії і міжнародного 
фестивалю орхідей в Токіо, де „Краща орхідея року" дістає 
Гран-Прі. 

Київ (P. P.). — Комісія 
І Верховної Ради України з пн-
! тань правової політики реко-
j мендус парламентові роз-
і глянути питання про усунен-
I ня з посади голови Київської 
і Міської Ради Леоніда Коса-
I ківського за те. що він знех-
! тував статтями 128. 130 та 
' 132 конституції Украї'ни та 
І законом про формування 
j місцевих органів влади. 
і згідно з якими виконавчий 

комітет формує Рада на рс-
комендацію П постійних ко-
місій. Натомість Л. Коса-
ківський створив виконавчий 
комітет за своїм власним 

і розсудом і рішенням. 
Справа в тому, що про-

' тягом двох місяців Київська 
Міська Рада так і не змогла 
.формувати виконавчий ко-
мітет через опозицію депу-
татів Київської Міської Ради 
з групи „Столиця" і її голови 
Л. Краківського. Тоді Коса-
ківський звернувся до де-
яких депутатів України і 
нібито заручився їх підтрим-
кою та дозволом на одноосо-
бове формування виконко-
му, щоб якось розпочати 
працю. Комісія Верховної 
Ради декомендус також роз-

го. а не Володимира Черия-
ка. однак закон псрсбачас. 
що порушувати питання про 
усунення посадника міста 
має право тільли Президент. 
Крім того. Стешенко вва-
жас, ию Комісія Верховної 
Ради з правної політики 
перевищила свої уповнова-
ження. Адже вибори Коса-
м всьќого визнані дійсними, а 
бездіяльністю ради через 
конфлікт голови з деггутат-
ською групою „Столиця" 
можна буде зайнятися тіль-
ки після того, як буде ухва-
лено закон про місцеві ради. 

Представник депутатсь-
кої групи „Столиця" Олек-
сандер Чорноволенко вва-
жас. що призначений Коса-
ківським виконком, не доз-
воляючи демократам вийти 
на Хрещатик 7-го листопада, 
„загравав з комуністами, 
щоб домогтися їхньої прн-
хильности під час розгляду в 
парляменті питання про ре-
шгнацію Косаківсьќого". 

тернсюіль. — прези-
дент Леонід Кравчук під час 
зустрічі зі своїми виборця-
ми прокоментував виступ 
Олександра Соженіцина на 
російській телевізії, під час 

глянути питання про ВЩПО- j ‚-ото Солженіцин негнгив-но 
відність на свому піхтѓі 
дуючого відділом у питан-
нях діяльностн рад та орга-
нів місцевого самоврядуван-
ня Секретаріяту Верховної 
Ради Віктора Волоиця. 

Асистент Л. Косаківсь-
кого Андрій Серветник ска-

уповноваження голів і - у 
"^вИИ угсяу 

діяльність Кравчу-кд. 
Таке негативне ставлен-ня. 
на думку Л. Кравчука. 
викликане тим, що 8-го груд-
ня 1991 року він разом з пре-
зидеитом Росії Борісом Єль-
цином та головою Г 
ної ради Білорусі ( 

ном. тому 
адресу Я. Косаківського без-
підставні. Серветник також 
сказав, що голова комісії 
Верховної Ради з питань дер-
жавного будівництва, діяль-
ности рад та самоврядування 
Олександер Стешенко дав 
Косаківському письмовий 
дозвіл діяти самостійно. 

О. Стешенко сказав, цю 
протягом двох місяців Ки-
ївська Міська Рада не здатна 
працювати, оскільки депу-
татн невдоволені, що на го-
лову обрано Я. Косаківсько-

' Іі ѓВЬрЛИЯ'"СНн 
замість СССР. За це. с 
Л. Кравчук, йому й досі до-
рікають деякі партії України. 
Біловезькі угоди, за словами 
Кравчука, справді несуть 
певну загрозу нового об'єд-
нання Украї'ни з Росією. Про-
тс, розвалювати СНД також 
не варто, бо це ще більше 
буде загрожувати збережея-
ню Україною неталежности. 
Солженіцин виступає проти 
СНДІ 

Україна і будуть Росія, 
Білорусь. 

НА ПІВНІЧНО-ЗАХ1ДНІ італійські провінції впали такі 
зливи, яких там ніхто не пам'яті№. Загинуло 56 осіб, 28 про-
пало безвісти. Зруйновано декілька міст і десятки сіл. Ситу -
ація стала причиною невідкладного засідання Національної 
ради цивільної оборони, на якому головував прем'єр-мі-
ністер Італії Сільвіо Берлюсконі. На його думку, вершочер-
гові рятувальні і відновлювальні роботи змагатимуть ию-
найменше 250 міл. дол. Тим часом італійсѓькі метеорологічні 
служби остерігають, июі в найближчі дні сильні зливи мо-

I жуть повторитися. 

В АМЕРИЦІ 
У ЧЕТВЕР, 10-Г() ЛИСТОПАДА, президент Балл Клінтон 
зарядив знесення збройного ембарго проти уряду Боснії. 
Ідучи проти волі своїх європейських союзників, він дав наказ 
американським збройним силам, зокрема морській фльоті. 
не зупиняти кораблів, які везуть зброю до Боснії та Хорвати. 
Крім того зупинено обмін розвідчими звітами про пачку-
вання зброї, що дуже напружить ситуацію між ЗСА та Анг-
ліею, як й іншими членами НАТО. Все це тому, шо минулого 
літа Конгрес проголосував над припиненням будь-яких фон-
дів на дії пов'язані з боснійським ембарго з днем 15-го лис-
топада. 

НОВООБРАНИЙ ҐУБЕРНАТОР нюйоркського стейту 
Джордж Патакі. минулого четверга. 10-го листопада, дові-
давса про те, шо у спадку від попереднього губернатора Ма-
ріо Квомо та його уряду він одідичив 4 біл. дол. непосгну у 
бюджеті на наступний рік. Хоча немало стурбований такою 
новиною, він все ж таки запевнив мешканців цього стейту, 
ию не відступить від своєї виборчої обіцянки зменшити по-
датки від заробітків впродовж наступних чотирьох років на 
25 відсотків. 

З УВАГИ НА ТАКУ ВСЕНАРОДНУ перемогу республі-
канських кандидатів у виборах минулого вівтірка, 8-го лис-
топада, аналітики уважають, що існує можливість зміни 
денного порядку в майбутніх рішеннях Конгресу. На Тямо 
думку республіканці почнуть вносити свої пропозиції, почи-
наючи від зменшення податків, зміни правил урядової дооо-
могн потребуючим до зменшення закордонної' і 
Коментарі окремих республіканських закон 
джують припущення аналітиків, що денний порядок у І 

' таки зазнає змін. 

Н АЛЕ РЕ ДОДНІ СВОГО ВІД І З ДУ до Азії на з: 
ференцію в економічних справах з керівниками крапі азій-
ського регіону, президент Бнлл Клінтон -вернувся д о рес-
публіканшв, щоб підтримали його заходи в справі вільної 
торгівлі. Він підкреслив той факт, шо рвспублікаясьса naav 
тія має за собою традицію підтримки вільної торгівлі. тоаЄу 
до них він і звертається. щоб в Конгресі посприяли його яў-
маганяям перевести в життя цей важливий задум мланиИ 
світової торгівлі. 

МИНУЛОГО ТИЖНЯ ПРЕЗИДЕНТ Бнлл Клиггоя ejw-
оаеЕрММИ 
act вфт-

- ї й 
wM .. -исящцу:-^ 
дрвстмчнА заяуа у 
о Я сяромоя(м^пяВ 

Департамеяту здоров'я і людських послуг, на пост дмреж-
тора програм АГДС у Білому Домі П.Фпемінг щяшшвг^ь Мі 
місце Крістін Геббі. яка зрезигиувала після П мкяціа. зая-

спрааі хборобн були занадто ш 
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До приїзду Президента України 
Впродовж минулих поверх трьох років ми мали 

нагоду зустрічати, вітати і розпитувати чимало 
відвідувачів з України, які приїздили в різному ха 
рактері Були між ними письменники, професори, 
члени Академії Наук, члени Верховної Ради, були 
й члени державної верхівки. 

Приїздив перший Президент України Леонід 
Кравчук, колишній міністер оборони Костянтин 
Морозов, колишній міністер закордонних справ 
Анатолій Зленќо, ми мали нагоду познайомитися 
не тільки із активними діячами культури й політи-
ки, але й тими, які творили етап державного будів-
ництва — від самих початків існування держави 
по нинішній день Вже після останніх президент-
ських виборів приїздили сюди новий міністер за-
кордонних справ Геннадій Удовенко і голова Вер-
ховної Ради Олександер Мороз Коли цього тижня 
прибуде з офіційними відвідинами теперішній 
Президент Леонід Кучма, ми будемо мати нагоду 
перевірити з найавторитетніших уст все те, що нас 
цікавить, бентежить, тішить і турбує, про дійсність 
теперішньої України. 

Тепер буде також нагода перевірити станови-
ще американської державної верхівки до України, 
чи останнє договорення президента Ьилла Клін-
тона з Борісом Єльцином про поділ Европи на 
„сфери впливів", з признанням Росії „сфери 
впливів" на Сході Европи, знайшло дуже виразне 
і рішуче заперечення у виступі Г. Удовенка на Ге-

"неральній асамблеї Об'єднаних Націй. Ясно, що 
"'Удовенко міг заявити це тільки за згодою від Куч-

ми. Треба сподіватися, що під час відвідин прези-
дента Л. Кучми у Вашінгтоні про ту нещасну „сфе-
ру впливів" не буде мови. 

Зустріч Президента України з українською гро-
мадою у Ню Йорќу дасть нагоду нашій громаді ще 
раз заманіфестувати нашу щиру й сердечну під-
тримку обраному народом Президентові. Його до-
теперішні виступи розчарували „СОЦІАЛІСТІВ", ЯКІ 
думали, що недавній директор найбільшої в світі 
фабрики ракет буде схилятися радше до частин-
ної державою контрольованої економіки України, 
особливо до збереження колгоспної системи у 
сільському господарстві. Але Л. Кучма — людина 
освічена і практична: він свідомий, що не може 
переговорювати зі західнім світом фінансів і тор-
гівлі, якщо той світ не знатиме, що він, Президент 
України, є за перехід на вільний ринок, що є рівно-
значне з приватизацією не тільки дрібних підпри-
ємств, але й землі. Зберігання в Україні все ще 
адміністраційної системи рад та колгоспної сис-
теми в сільському господарстві — це анатема для 
української діяспори, зокрема для української 
громади в Америці, найбільшої у світі країни, де 
приватна власність, приватна ініціятива і супер-
ництво найтісніше пов'язані з цілим тутешнім 
життям. Під час свого недавнього перебування у 
Канаді Леонід Кучма ставився до своїх розмов 
про економіку з не меншою увагою, як до розмов 
політичного характеру. 

Зустріч з Президентом України Леонідом Куч-
мою — це для нашої громади честь і приємність, 
це свято, бо така зустріч наявне, найбільш реаль-
не потвердження чуда постання української дер-
жави у 1991 році. Далека від України діяспора не 
мала великого впливу на народження держави 
від Сяну по Дін і ми маємо дуже малі, дуже обме-
жені можливості конструктивно помагати у будові 
цієї держави. Будівничими української держави є 
мешканці України і то не тільки люди української 
національности, але всі, які прагнуть жити свобід-
но, без ніякої чужої зверхности. 

У референдумі 1-го грудня 1991 року проголо-
сували .за" державу України також тамтешні ро-
сіяни, поляки, жиди, татари. Хоч ми далеко за оке-
аном, чуттєво дуже близькі. І кожний з нас знає, 
як це приємно знати, що є хтось, хто нас підтри-
мує по змозі сил. З тамою свідомістю щодо під-
тримки від діяспори Леонід Кучма повернеѓться в 
Україну — українсько-американська громада під-
тримує його. 

Дописи з життя громад, установ, організацій, інституцій чи 
осіб, включно з посмертними згадхами-мсжрологами, мають 
оути не довші за три сторінки машинопису, писані через два ін-

мликих відступів поміж рядками і писати ровСІрлнво (де-то ро-
зуміс цю вимогу як писання і 
тври мають Оути малі, але є 

№впякція застерігає за собою право сморочунети дописи І пре-
вити мову. Просимо дописувачів подавати поемі імена і прізеи-

l u g у cacfr материних, не сиорочуіониІЯ. У 

Вже сама офіційна назва 
конференції представників 
сімох провідних держав сві-
ту — .‚Партнерство для еко-
номічної перебудови Украї-
ни", яка відбулася у Вінніпе-
гу 27-го жовтня, підкресли-
ла її унікальний характер і 
завдання сприяти включен-
ню України у світову еконо-
міку. В дійсності, престиж 
конференції, як. ірештою, і 
пов'язані і нею сподівання, 
зросли завдяки офіційній ві-
зиті в Каналу в цей сам час 
Президента Леоніда Кучми з 
його численним антуражем і 
членів Кабінету Міністрів і 
президентських дорадників. 
Перший офіційний виступ 
новояибраного президента 
України перся міжнародною 
авдиторією запевнив нисо-
кий рівень уваги до котре -
ренцїі не лише канадської 
преси, але й СВІТОВИХ агенцій 
масової інформації. 

Несподівано увага прссо-
вих агенцій ще більше зрос-
ла завдяки тому, шо в остан-
ній хвилині в нарадах нред-
ставників „великої сімки" 
вирішив в'іяти участь мініс-
тср закордонних справ Росії 
Андрсй Козирєв, хоч присут-
ність міністрів закордонних 
справ усіх держав „великої 
сімки" (розуміється, крім 
Канади, як господаря) не бу-
ла передбачена. Присутність 
Козирева у Вінніпегу була 

'насамперед виявом настир-
ливих намагань Росії стати 
повноправним партнером 
„великої сімки", практично 
перетворюючи її на „велику 
вісімку" Подруге, Росія не 
могла погодитися з тим, щоб 
без її активної спі вўчасти за-
хідні політики вирішили пи-
тання допомоги найважнішій 
державі „близького зару-
біжжя". себто Україні. І по-
третє, як виявилося пізніше. 

!ь 
Микола Світуха 

НА КОНФЕРЕНЦІЇ „ВЕЛИКОЇ 
СІМКИ" 

км МВФ а сумі 363 мільйо-
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у своєму виступі Козирсв пі-
шов набагато далі, не вага-
ючись простягнути руку за 
значною частиною західньої 
допомоги Украї̀ ні, мовляв, 
ця частина належить Росії як 
головному кредиторові 
України. Така постанова ви-
кликала негативні коментарі 
канадської, як і світової пре-
си. 

Конференція у Вінніпегу 
була, мабуть, першим між-
державним форумом внсо-
кого рівня, на який допуще-
но досить численну групу 
канадських українців як об-
серваторів. Цей факт поміг 
створити спонтанну публічну 
підтримку виступів Прези-
дента Л. Кучми, а також ка-
надського міністра закордон-
них справ Андре Веллета і 
міністра людських ресурсів 
Ллойда Аксворті завдяки їх-
нім безпосереднім закликам 
до делегатів усіх держав 
внести позитивну контрибу-
цію у розв'язку економічних 
потреб України. Не підляга-
ло сумнівам, що своєю гос-
тинністю супроти Презнден-
та Кучми і цілої його деле-
гації в їх подорожі по Канаді 
від Оттави до Торонто, Ед-
монтону, Саскатуну і Вінні-
псґу, а також відвертою під-
тримкою в мобілізації між-
народних фінансових ресур-
сів для економічних реформ 
в Україні, Канада заманіфес-
і) мала справжню суть спеці-
яльного партнерства поміж 
нашими двома державами. 

У своєму виступі на кон-
ференції Президент Леонід 

Кучма наголосив, що ініція-
тива Канади скликати кон-
фсрснцію про ..Партнерство 
для економічної перебудови 
України" була схвалена всі-
ми головами держав або 
урядів ще в липні цього року 
на зустрічі „великої сімки" у 
Неаполі. Всі партнери „вели-
кої сімки'` визнали факт, шо 
стабільна, економічно снль-
на, незалежна українська 
держава, цілком інтегрована 
у світову економіку, є в най-
кращому інтересі всіх країн 
Заходу. 

Учасники конференції 
прийняли із задоволенням 
запевнення Президента Куч-
мн про те, що новий курс 
макроекономічних реформ в 
Україні є спрямований на 
стабілізацію платіжного ба-
лянсу держави, лібераліза-
цію внутрішньої і зовнішньої 
торгівлі і прнслішеннн стру-
ктурннх реформ, при чому 
за умов посилення соціяль-
ного забезпечення. Прези-
дент недвозначно наголосив, 
що успіх економічних ре-
форм в Україні у великій мі-
рі залежить від готовости 
міжнародних фінансових 
агенцій і „ьеликої сімки" на-
дати допомогу в розмірах, 
необхідних для закупу снер-
гоносіїв, які потрібні не ли-
шс в цьому, але і в наступні 
два роки. Потреби України 
ще до кінця року були спіль-
но оцінені Міжнародним ва-
лютним фондом (МВФ) і 
Урядом України на суму од-
ного більйона долярів. За-
тверджена перша рата пози-

лику прогалину у висоті по-
над 600 мільйонів, конечно 
потрібних для стабілізації 
карбованця і закупів енерго-
продуктів. 

Для проведення еконо-
мічьнх реформ, а зокрема 
для конверсії військової ін-
дустрії, дошколу і перевн-
школу персоналу, розвитку 
фармацевтичної індустрії, 
реформ банкового і фінан-
сового секторів, модерніза-
ції систем комунікації і траи-
спорту і подібних завдань ло-
трібні дальші великі кошти. 
Президент висловив надію, 
що частину коштів надасть 
Европейська Унія, зокрема 
для забезпечення ядерних 
електростанцій і ліквідації 
наслідків Чорнобиля. Особ-
лива потреба України — це 
стабілізаційний фонд в сумі 
щонайменше 1.5 більйона 
долярів, який дасть змогу 
прнспішити процес введення 
гривні. Всі ці кроки стиму-
люватимуть приплив іно-
земного приватного капіталу 
в Україну, допоможуть у 
приватизації і заведенні кор-
поративної форми власности 
дотепер державного майна. 

Наскрізь позитивним і 
прихильним для інтересів 
України був виступ вщпові-
дального директора МВФ 
Мішела Камдесу, який під-
креслив переконливе рішен-
ня І Іре-)идента Кучми порва-
ти із практикою минулих 
трьох років, яка у своїх на-
слідках принесла високий рі-
вень інфляції, швидкий спад 
темпу продукції і зріст суб-
сидій витратним підприєм-
ствам. Нова економічна 
програма України побудова-
на на чотирьох основних 
принципах. 

(Закінчення буде) 

В обличчі сучасної ско-
лопчної кризи, яка заторќўе 
майже ікс людство, щораз 
більше утверджується у 
кожному суспільстві свідо-
мість про потребу набуття 
екологічної культури. Зрос-
тае зрозуміння, що від рівня 
екологічного виховання сус-
пільства буде залежати у ве-
ликій мірі стан поліпшення 
його навколишнього ссрсдо-

У програмі такого еко-

увагу приділяється молоді, 
бо діти - це майбутнє сус-
пільства і від того, скільки 
любови і шанобливого став-
лення до природи буде вще-
плено в них, залежатиме іх-
нс ставлення до природи в 
майбутньому. 

Процес утвердження 
екологічної культури у мо-
лоді позначається тепер що-
раз більше і в Україні. Це с 
тим більше важне, коли взя-
ти до уваги, що суспільство 
України ще сьогодні болюче 
терпить як фізично, так і 
морально від екологічних 
нещасть, що їх завдала йому 
злочинна совстська система 
з її девізом, що „з розвит-
ком техніки людина звільня-
ється від впливу природи і 
тому може з нею не рахува-
тися". 

Дотеперішній рівень 
екологічного виховання мо-
лоді в Украї̀ ні не с вдовілі. 
ний. Про це, між іншим, пи-
сала Наталія Шовкопляс, 
один із наукових співробітни-
ків Національного Екологіч-

молодих українських сколо-
пчних активістів проходить 

Володимир Сушко 

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 
В УКРАЇНІ 

ного Центру України (Еко-
Центр), в екологічному віс-
нику Ак-дсміі Наук Укрвіѓнн 
..Ойкумена" (ч 5-6, 1992). 
На її думку, .‚причиною цьо-
го низького рівня с відсут-
ність єдиної системи еколо-
гічного виховання й освіти, 
яка має охоплювати до-
шкільне, шкільне та поза-
шкільне виховання у тісно-
му взаємозв'язку, щоб із по-
коління в покоління створю-
вати позитивний стереотип 
ставлення до природи". 

Доцільно згадати, що Н. 
Шовкопляс, крім співпраці з 
ЕкоЦентром, який є однією з 
передових недержавних еко-
логічних організацій у ни-
нішній Україні, працює ме-
тоднстом в Українському 
Еколого-Натуралістичному 
Центрі Учнівської Молоді і 
як така є обізнана з метода-
ми виховання молоді. Вона є 
великим прихильником еко-
логічного виховання молоді 
серед природи, девізом яко-
го, на її думку, мають стати 
слова „Природа вчить нас". 

і^рботу Н. Шовкопляс 
про поліпшення екологічно-
го виховання молоді поділяє 
ряд різних екологічних ор-
і ашзапій України. Раніше, в 
червні ц.р., „Свобода" вже 
писала про проект ЕкоЦент-
ру „Екологічна освіта в при-
роді", що, згідно з тим про-
єктом, вже цього року група 

готову в таборах-екологічної 
освіти словацької молодечої міст' 
організації „Дерево життя" у 
Словаччині. 

Хочу поділитися даль-
шнми інформаціями з ділян-
кн цього проекту, які недав-
но надійшли від Інформацій-
но-видавничої агенції Еко-
Центру -Довкілля" до від-
ділу Ґлобал РіЛіф Інтерне-
шенел при Американській 
асоціяції лісництва у Вашін-
ггоні на руки його координа-
тора X. С()невицької. Поні-
домления це є тим важливі-
ше, бо воно вказує на зуснл-
ля ЕікоЦентру шукати разом 
з іншими недержавними еко-
логічннми організаціями 
спільних шляхів вирішення 
проблем екологічного вихо-
вання молоді в природі. 

Згідно з тим повідом-
ленням, 15- 17-го жовтня ц.р. 
в наметовому таборі на 
березі річки Десеика відбу-
лася зустріч лідерів непер-
жавних екологічних органі-
зацій, які займаються проб-
лемами практичної еколо-
гічної освіти та виховання. 
Зустріч організували агенція 
ЕкоЦентру „Довкілля" та 
Печерський туристичний 
ќлюб „Арсенал" з Києва. 
Крім них у' зустрічі брали 
участь ќерівник н Центру під-

літкових клюбів Ялти, прсд-
ставникн Федерації скаутів 
Криму, львівського Дитячо-
го екологічного товариства 
„Чорний голуб", Карпатсь-
кої еко-географічної школи 
та колеги з Білорусі. 
` и к ірезутшгаеом зустрічі бу-
ТЮ створення асоціяцГї „Еко-

— всеукраї'нського 
братства організацій, які 
займаються проблемами 
практичної екологічної осві-
тн та виховання. Створено 
три координаційні осередки 
„Еко-мосту": в Ялті (Центр 
підліткових клюбів — Пів-
денний регіон), Львові (Ди-
тяче екологічне товариство 
„Чорний голуб" — Західній 
регіон) та Києві (ІВА „Дов-
киииО. 

Під час цієї' зустрічі від-
булося свято урочистого за-
криття сезону проведення 
дитячих еко-освѓтних наме-
тових таборів „Курчат во-
сени лічать". 

Стільки подала Пресова 
Служба ЕкоЦентру „Довкіл-
ля". Передумуючи це пові-
домлення, мимоволі нагаду-
сться мені з років моєї пра-
ці, шо була тісно пов'язана з 
природним довкіллям стей-
ту Мериленд в ЗСА, вислі в, 
який звучить українською 
мовою приблизно так: „Ми 
не є власниками природи, а 
лише її сторожами, ми мас-
мо передати V кращою на-
шнм майбутнім поколін-
ням". Це, по суті, і була ме-
та зустрічі над річкою Де-
сенка в Україні. 

Ч. 217. 

з лист ДО РЕДАКЦІЇ 
Ю. ЩЕГОАК - НОВИЙ АМБАСАДОР УКРАЇНИ В ЗСА 

Леонід Грабовськні . 

МИКОЛА КОЛЕССА 
В НЮ ЙОРЌУ 

Є композитори, основною суттю, визначальною харак-
теристикою та рушійною силою яких є воля, динамізм, емер-
ѓетика, нестримний потяг уперед, імперативне ствердження 
постуляту „Es moss sein!" (motto Ьетовена на одній зі сторі-
нок його творів) — ствердження функції композитора як де-
міюрга, творця небувалого ще перед тим космосу. То все — 
автори симфоній, квартетів, сонат, фуг та інших вепрограм-
них композицій — Бетовен, Брамс, Франк, значною мірою 
Малер, а зі слов'ян — "айковський, Шостаковнч, Лятошин-
ський тощо. Але існує й інший тип мистця звуків — людини, 
обдарованої надзвичайно вигостреною чутливістю на вра-
жеяня від навколишнього світу — і майстерного реєстратора 
тих вражень у формі переважно витонченої музичної мінія-
тюри. Серед них — Шуман, Дебкххі, де Фалья, Альбеніс, 
Гранадос, Ревуцьхяй тощо. Звичайно, дехто з них писав ще й 
сонати, квартети й симфонії. Але, як здастеся, їхня слава — 
не в них. 

До такого типу творців музики ми б віднесли і Миколу 
Колессу. 

Ретроспектява творів українського кляояка з нагоди 90-
річчя від дня народження, шо відбулася в неділю, 9-го жовт-
ня, у Вейлл Рісайтл Голл при Карнегі Голл в №о Йорќу, — 
дала змогу шанувальникам його таланту ще раз пересяідчн-

Це був камерний концерт, що його програма складалася 
з фортепіянових творів, сольоспівів та Фортепіянового 
квартету ре-мінор. 

В цій програмі Микола Колесса постав перед слухачами 
як поет безпосередніх музичних вражень, як правдивий му-
знчний імпресіоніст — в найкращому розумінні і найглнб-
шому тлумаченні цього терміну. Українська ментальність 
композитора знаходить вияв не тільки — і навіть не стільки 
— в цитуванні, використанні чи оброблюванні наці опального 
мельосу (в чому, зазначимо, М. Колесса с неперевершеиий), 
скільки в самій мрійливості, плинності, примхливості й пев-
ній капризності його фантазії та почуттів — з елементами 
деякого смутку, шо, одначе, не домінує, а лише забарвлює 
широку емоційну палітру мистця а цілому. Український май-
стер відзначається навдивовижу рідкісною чутливістю до 
„півтонових" нюансів, до ледь іюмітнях дсгалів, — а саме це 
найбільше цінитеся й найбільше важите у мініятюрі і 
перед. Згадаймо лишень, І 
Шопеиа, ..Лісові сцеян" 
Власне такого рівня відшлзфоваиости, такої граничної ви-
іоичсиосін кожного деталю досягає Колесса у Чотирьох 
прелюдах для фортепіяну. Незважаючи на те, шо дати ство-
рения окремих з них охоплюють велику часову відстань 
(.ОсіяниГ — 1969 p.. „Фятис-и`апаГ — 1938 p., „Про Дов-
буша" —' 1981 p., „Гуцульський" — 197S p.), весь цикл вигля-
дає як навдивовижу цілісний стилістично. Якось прийнято 
було вважати в Україні, що найсміливіші й найяскравіші твс-
ри були скомпоновані Колессою, яки іншими композитора-
ми Галичини, у ЗО-нх роках, і що ідеологічні утиски, а то й 

Українська громада в 
Америці повинна радіти з 
призначення д-ра Юрія Щер-
бакя новим амбасадором Ук-
раїни в ЗСА. Вірю, шо вибір 
його Президентом України 
Леонідом Кучмою- на цей 
важний пост у Вашінгтоні в 
скорому часі піднесе ще 
більше престиж і значення 
України в очах не лише цієї 
передової і найважнішої дер-
жави у світі, але й цілого 
світу. 

Що сьогодні між Украї-
ною і Ізраїлем є дружні як 
дипломатичні, так й інші 
відносини, у цьому велика 
заслуга Ю. Щербака, доте-
перішнього амбасадора Ук-
раі'ни в Ізраїлі. 

На своєму пості там він 
використовував кожну наго-
ду і особисто не жалів тру-
ду, щоби запізнати якнай-

більше число громадян Із-
раїля з Україною і здобути 
їхню прихильність до неї. 

Ось що писав мені про 
нього 27-го серпня ц.р. Яків 
Сусленський, голова засно-
ваного ним Товариства єв-
рейсько-української дружби: 
„Цього тижня разом з амба-
садою Украї'ни в Ізра'їлі від-
значасмо триліття незалеж-
ности України. В різних міс-
тах Ізраїля абасадор Ю. 
Щербак та його заступник 
виступають з промовами про 
сучасну Україну. З Києва 
прибули до Ізраїля співа-
ки.які супроводжують їх з 
концертовою програмою".. 

Це лиш один малий, але 
який багатомовний фраг-
мент з діяльности амбасадо-
ра Ю. Щербака в Ізраїлі. 

Володимир Сушко 
Балтимор. Мд. 

Світлана Ващишин 

Зізнання 

Як близько були ви, я і не знала 
Як серце плаче та болить. 
Але тепер на чужині пЬнала, 
Що значить рідну матінку любить. 

Листи я пишу й дзвоню на Вкраїну 
І як щасливий випадає час, 
Телефоністка з'єднує так швидко 
Америку й Європу задля нас. 

І я розказую вам, моя мамо, 
Про асЃ із чим зустрілася в житті, 
Про тих людей, хороших, переважно, 
Що посилає доля тут мені. 

Я вас запитую, — чи всі вдома здорові. 
Чи у родині все у нас гаразд 
І відчуваю, що не в змозі говорити, 
Бо сльози захопили подих враз. 

І вже мені до горла підійшов клубочок, 
І ллються ручаї солоні по щоках, 
І я душею, через море бачу 
Нестримні сльози й в мами на очах. 

І ледве вже, насилу вимовля прощання, 
Кладу я трубку, й хочу тишини. 
Щоби в думках побути довше з вами. 
Щоби хоч виплакати сльози самоти. 

Напевне всі, що є у цьому краї, 
Зазнали у свій час такого почуття 
І розуміють, що не роль таку я граю. 
Це справжні сльози, це не театральна гра. 

(Учителька му зики зі Львова, 
перебуває в Канаді від 1991 року). 

процес. І ось — переконливе свідчення того, що Колесса був 
і залишився за всіх обставин Колессою. Найбільш імпресіо-
ністнчннй з прелюдів — і найвишуканішнй за делікатно на 
кладаними музичними барвами — „Осінній". „Фантастнч-
ний" було створено під враженням від повісти Михайла Ко-
цюбинського „Тіні забутих предків". Два інші становлять 
більш, сказати б, „жанрову" відміну прелюду (визнаним піо-
нером цього програмного різновиду прелюду був Кльод 
Дебюссі), і вони більш насичені танцювально-рнтмічним 
елементом. 

Цей останній домінує у „Трьох коломийках", скомпоно-
ваиих у 1958 році. Вражає багатство ритмічних і гармонічних 
деталів, породжених уявою мистця. Жанр танцювальної п'є-
сн за фолкльоркимн мотивами розроблений в українській 
музиці до останніх можливих меж. У цій композиції все ніби 
„знайоме до болю" — і водночас напрочуд свіже, живе, не-
сподіване у своїй спонтанності. 

Піяністка Марія Крушельницька (зазначимо, що саме 
вона здійснила світову прапрем'єру всіх чотирьох Прелюаів) 
настільки глибоко проникла в саму суть музики, настільки 
внутрішньо „зрослася" з нею, що найнесподіваніші звороти 
мелодії, найтонші подробиці музичної наррації, найдрібніші 
кольорові „скалки" гармонії чи ритму виходили в неї так 
природиьо, що немовби виконавиця самоототожнилася тут із 
композитором. Ду_ое вдячна акустика Вейлл Рісайтл Голлу 
с чудово предиспонована саме для такої музики. Зокрема, 
незабутнє піяніссімо в „Осінньому" прелюді, гадаємо, на-
вряд чи кого могло залишити байдужим, — так само, як і 
енергія й пружність, мінливість і капричіозність „Трьох ко-

Тут треба зазначити, що хоча Микола Колесса, на нашу 
думку, с правдивий імпресіоніст, що споріднює його, примі-
ром, з Левом Ревуцькнм, — попри це, в його естетичному 
світогляді с чимало романтичних елементів. (Це й не дивина, 
бо обидві течЙ в історичній перспективі сусідять). Адже роки 
композиторського старту Колесси припадають на ту добу, 
коли ще жили й творили великі романтики — Воан Вільямс, 
Штравс, Сібеліюс, Рахманінов, і коли на світовій арені ро-
мантизм ще був дійовим суперником мсдернішнх течій. Це 
сусідство і це змаганя віддзеркалилися і в музиці Миколи 
Колесси, зокрема в значущій і вагомій спадщині, на яку 
складаються його обробки народних пісень для голосу та 

іяну; адже в тому чи іншому окремому творі перева-
жають ознаки то однієї, то другої художньої' системи й світо-
відчуття. Одначе композиторові вдалося щасливо уникнути 
надмірного романтичного шѓтосу (який, до речі, стилістично 
чужий народній творчості). Український майстер створив до 
народних мелодій делікатні й відшліфовані акомпаньяменти, 
й ці міиіятюри, серед моря обробок українських пісень пера 
інших вітчизняних композиторів, відрізняються бездоган-
ням смаком і культурою, так притаманним Колессі в усьому. 
Навіть, -давалося б, у найпростішому й найелементарнішо-
му, як от проста гармонічна фігурація, вжита в одній з обро-
бок, вухо не знаходить ані крихти шабльону, чогось такого, 
шо точно збігалося б зі слухацьким очікуванням. Тут все 
свіже й запахуще, як тільки-но зірвана польова квітка. 

(Закінчення буде) 



СВОБОДА, ВІВТОРОК, 15-го ЛИСТОПАДА 1994. 

У жовтні 1991 poxy 
„Свобода" було надруковано 
інтерв'ю з директором лябо-
раторії Львівського шпита-
лю дітей Чорнобиля (повна 
назва Львівська обласна дн-
тяча спеціялізована клінічна 
лікарня проблем Чорноби-
ля) д-ром Андрієм Петру-
хом. У статті були представ-
лені перші здобутки ново-
створеної клініки у Львові, 
допомогу якій почали нада-
вати різні українські оргаиі-
зації з американської діяспо-
ри, зокрема Фонд Допомоги 
Дітям Чорнобиля з Ню Дже-
рзі Союз Українок Америки 
та інші організації, та приват-
ні особи. 

Шпиталь дітей Чорноби-
ля, а сьогодні це вже клініка, 
працює стабільно, стараєть-
ся поширювати свої медичні 
послуги. В умовах теперіш-
нього хаосу в Україні це вже 
є чималим здобутком. Фун-
кціонують такі віддали: ди-
тяча гематологія, хірургія (в 
тому числі дитяча онколо-
гія), загальна педіятрія (в 
тому числі нефрологія, 
пульмонологія, гастроенте-
рологія), клінічна імуноло-
пя, ендокринологія, психо-
неврологія, відділ реанімації 
та інтенсивної терапії Ос-
танніп виконує функцію об-
ласного центру лікування 
лигячих отруєнь. Стаціонар 
налічує 180 ліжок. Функ-
шонують теж поліклініка та 
денний стаціонар. Міжна-
родна співпраця, яка почн-
налась із плідних контактів з 
Фондом Допомоги Дітям 
Чорнобиля, значно поши-
рилась. У клініки є добрі ді-
Л0ВІ контакти з фахівцями 
багатьох країн — Бельгії, 
Голландії, Німеччини. Фран-
ції, Італії, Канади і, зви-
чайно. ЗСА . Зформувався 
стабільний високо проф-
сійний колектив медичних 
спеціялістів. Медична тех-
ніка, отримана як гумані-
тарна допомога від у країн-
ської діяспори, функціонує і 
ефективно використовуєть-

Стан лябораторії уїритташ^дітей 
Чорнобиля у Львові 

Д-р Галина Вовк працює при біохемічнаму аналізаторі 
фондованому СУА. 

ся'.' По окремих медичних 
спешяльностях, зокрема 
дитячій гематології, клініка 
стала регіональним центром, 
сучасної медицини в Галн-
чині та замітним явищем на 
терені України. 

Проте набагато важче 
утримати цей високий рівень 
медичної служби. Варто ли-
ше згадати, що бюджет шпи-
талю, отриманий від дер-
жави, вистачає лише на 
платню спеціялістам і хар-
чування пацієнтів. Без зов-
нішньої міжнародної під-
тримки ця оаза сучасної ме- ' 
лицини перестала би існу-
вати. Усім відомо, що сучас-
на діягностика й лікування є 
дуже коштовні. 

Детальніше зупинюсь на 
праці відділу лябораторної 
діягностики. яким я керую з 
самого початку функціону-
вання шпиталю. Як відомо, 
лабораторні дослідження 
визначають рів'ень діягнос-
тики у кожному шпиталі. Се-
ред усіх видів медичної дія-
гностики лябораторна є най-
коштовнішою. Необхідними 
є дорога апаратура й дорогі 
реагенти, які в основному 
грунтуються на західніх тех-
нологіях. На прикладі ство-

Д-р ЄВГЕН О Л Е Н Ќ О 
внутрішні пороби 

приймає у КВІНСІ і виїжджає на виклики дом 

Дентист О Л Ь Г А О Л Е Н Ќ О 

Адреса у Мангеттеиі 
ROCKEFELLER CENTER 

630 5th Ay. . Room 1803 
Ntw Ycrt. N Y 10020 

105 37 64th A-tmu. 
for.,1 Htlli. N.Y. 1U75 

(718)450 0111 

Чи Ви знаєте, що УНСоюз 
уділяє своїм членам: 

. Перші ѓіпотечні позички (мортгеджі) 
на купно власного дому 

. На 1-3 родинні доми, де живе власник 
. По доступних відсотках 

Або, може Ви думаєте перефінансувати. 
існуючу позичку. 

Щоб довідатись більше про ѓіпотечні позич-
ки просимо Вас телефонувати на число: 

(201) 451-2200 або 
1 (800) 253-9862 (поза Н. Дж . ) 

рсння і організації̀  праці на-
шої лабораторії патології 
можна продемонструвати на-
скільки ефективною може 
бути співпраця між спеція-
лістами України та діяспори, 
наскільки раціонально може 
використовуватися добро-
чинна допомога. 

Декілька слів з недале-
кої історії. Перш ніж ство-
рювати лябораторію була 
грунтовно вироблена концеп-
ція і стратегія розвитку цьо-
го виду діягностики у наіло-
му шпиталі відповідно до 
його чорнобильської спеці-
ялізації. Саме тому в січні 
1991 року у Львові прибув 
разом із керівництвом Фон-
ду Допомоги Дітям Чорно-
биля відомий у ЗСА спеці-
яліст в галузі клінічної хемії 
д-р'Володимир Ѓординський. 
Спільно з директором лябо-
раторії була вироблена тео-
ретнчна основа розвитку ля-
бораторії діягностики у шпи-
талі, врахована прюритет-
ність розгортання дослід-
жень стратегія дальшого 
розвитку. Враховані фінан-
Всс що можна було купити в 
Украї̀ ні вирішувалось на міс-
ці. Вибирались стратегічно 
важливі; пріоритети при .за-

-дугіів ті І ваділиьо^-лінрогот 
апаратури.. Вибирались такі 
зразки, що могли безлере-
бійно функціонувати в умо-
вах нестабільного забез-
печення нашої медицини. 

Вже через два місяці 
задумана справа почала здій-
снюватися . У Львів прибув 
траиспортовнй літак „Мрія", 
який серед великої кількості 
вантажів, привіз найьеобхід-
ніші лябораторійні апарати. 
У першу чергу була постав-
лена на сучасному рівні 
Біохемічна та гематологічна 
діагностика і частково іму-
нологічні дослідження. На 
кошти Союзу Українок Ам-
рикИ був куплений модерний 
біохемічний аналізатор фір-
ми „Технікон", незаМіннмнй 
для дитячої клініки. 

Проте складна клініка 
ставила нові завдання перед 
ляборатОрією. Для вивчен-
нїянових методів діягнос-
тикн в ЗСА прибув на три 
місяці директор лабораторії, 
А. Петрух. Окрім навчання в 
медичному університеті Ню 
Джерзі , було вирішене гтн-
тання про купівлю для ля-

бораторії газ-аналізатора, 
необхідного для слідкування 
за станом важко хворих ді-
тей. Фінанси на цю життєво 
важливу справу виділив ано-
ву Союз Українок Америки. 

Протягом першого року 
праці лябораторії арсенал 
діягностики поширився гене-
тичними, бактеріологічними 
дослідженнями, появились 
важливі аналізи для ек-
спрес-діягностики важко 
хворих дѓгей. 

На другому році функ-
ціонування за ініціятивою 
директора лябораторії на 
вишкіл у ЗСА поїхали ще 
двоє лікарів з лябораторії 
(О. Глинська, А. Петрќќів). 
Одночасно завдяки старан-
ням Надії Матківської. з Ню 
Йорќу до Львова був прн-
везений складний і дорогий 
апарат — проточний ци-
тофлюориметр, один з пер-
ших в Україні. Апарат призи-

Досвід набутий за понад 
три роки праці лябораѓторії 
ми стараємось розповсюдити 
серед своїх колег з. інших 
шпиталів нашого міста, об-
ласти та за її межами. За і 
консультативною допомогою 
до нас звертались спеціялі-
ти з Львівської лічити ім. 
Андрея Шептицького, яка 
теж відновлює свою працю 
при активній участі українців 
з-за кордону. На вишкіл до 
лябораторії приїжджали 
спеціялісти з Рівного, ТСрно-
поля, Мукачева, Здолбунова 
і навіть з далекого Севато-
поля. Стало вже традицією 
щорічно весною залроувжти у 
Чорнобильський шпиталь 
директорів лабораторій з 
усієї' Львівщини та звітувати 
про свою працю і ділитись 
інформащямн про новини в 
галузі клінічної хемІЇ. 

Працівники лябораторії 
взяли на себе організаційні 
клопоти у проведенні наради, 
головних спеція лісѓів лабо- , 
раторної діягностики, які, 
відбулась у червні 1994 року 
у львівському курорті Мор-

іпнш. Були присутні спош-
ІЯІІІОШ' 9 'уіаЯ'ЦвЛНІЯЄІЃ'Лр.И-

Крим. Крім фахових питань, 
учасники наради познайомн-
лись з історією і традиціями 
Галичини, що було цікавим 
для гостей із східньої Ук-
раїии. 

На нашу думку, розви-
ток лябораѓторної діягности-
ки повинен починатись у 
студентській анднторії. Саме 
тому в 1992 році була перша 
спроба впровадити вивчення 
лябораторії медицини за 
американською програмою 
для студентів Львівського 
Медичного Інституту. Пе-
реклад навчальної програми 
з англійської мови, її адап-
тація та зайняття зі студен-
тами провадив директор 
лябораторії. Навчання відбу-
валось безпосередньо в 
лябораторії шпиталю, що 
було особливо цікаво для 
студентів. Працівники лябо-
раторІЇ не обмежуються 
лише раціональним внкорис-
танням доброчинної допо-
моги. Отриманий від украї-

гати іншим" 
Основний секрет такого 

успішного розвитку, розло-
чатої три роки тому справи, 
при дуже бссприятливих 
умовах полягає в таких 
чинниках. Правильно була 
вибрана стратегія розвитку. 
Підібрані високо професійні 
кадри для праці. Дуже важ-
ЛИВНМИ Є ДОбрІ ЛЮДСЬКІ НІЛ 
НОСННИ, ДОВІр 'я , ЯКІ с к л а 
лися між працівниками ля-
бораторії та представниками 
української діяспори. Через 
часопис хочу висловити щи-
ру подяку організаціями та 
приватним особам у ЗСА , 
які безпосередньо надавали 
допомогу в створенні та іс-
нуванні такого ляборато-
ного центру в Галичині. Це 
Фонд Допомоги Дітям Чор-
нобиля. Союз Українок Аме-
рики, меморіяльні фонди ім. 
М. Ходновської та Дж. Куш-
ніра, доброчинні товариства 

зі Стемфорду і Вотербнрі. 
Неоцінимий вклад у роз-
виток і становлення лубора-
торії зробив нині В.ЖЄ по-
кіяннй д-р Володимир Гор-
дннський. 

Утримати такий високий 
рівень сучасної медичної ді-
ягностики в теперішніх умо-
вах без зовнішньої підтрим-
кн є неможливим. Тому в па-
м'ять про засновника лябо-
раторІЇ д-ра В. Ѓординського 
створений меморіальний 
фонд його іменн при ФДДЧ 
Фінансові датки на фонд ім. 
В. Ѓординського будуть ці-
леспрямовано використо-
вуватись для забезпечення 
праці згаданої лябораторії, 
розвитку лябораторної діяг-
ностики в Україні. 

Д-р Андрій Петрух 
директор лябораторії 

паталогії 

! v 
0 ПРИЙМАЄТЬСЯ ОГОЛОШЕННЯ 
1 СВЯТОЧНИХ ПОБАЖАНЬ 
й в „СВОБОДІ" 
Л Адміністрація „Свободи" запрошує Читачів. Установи, Організації, Това-
W риства, Професіоналістів, Купців і все Громадянство передати свої традиційні 
3 f святочні привіти у збільшеному Різдвяному числі, що зайдуть у найдальші заќў-
ЯГ тини світу. 

Іі Великий тираж ..СВОБОДИ" та відповідний зміст збільшеного святочного 
1 1 числа, надають таким побажан'ням окремої вартости і значення. 

$ ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ 

1 цаль через 1 шпальту $ 8.0О 
1 цапь через 2 шпальти $ 12.00 
2 цапі через 2 шпальти $24.00 
3 палі через 2 шпальти $ Зв.ОО 

4 цалі через 2 шпальти $4.3.00 
5 цапів через 2 шпальти :.- $ЄО.ОО 
6 цалів через 2 шпальти $ 72.00 
та в Інших розмірах. 

ї ОГОЛОШЕННЯ П Р И Й М А Є Т Ь С Я -

за новим стилві 

за старим стилем . . .Мїт-гефудмнтіир; 

При замовпенні, ПРОШУ ЗАЗНАЧУВАТИ ЛА КОТРІ СВЯТА. Оголошенні, 
будуть поміщені в порядку їхнього приходу, в першому числі ті . шо скорше ма-
дішлють свої замовлення. ,. , 

Згопошення святочних побажан'ь. ‚РАЗОМ З ГРОШОВОЮ ОПЛАТОЮ, ен-
пежно від величини оголошень' надсилати до: 

ЯвЯЕ 

S V O B O D A " ; 

ЗО Montgomery Street т Jeraey City, N.J . 07302 
ATT: AOVERTfSlNQ DKPT. 

В Україні 
(З інформаційЎні АР) 

ЛЬВІВ. — Голова Об-
ласної Ради Микола Горинь 
під час зустрічі з пресдта-
ннками облвиконкому та де-
путатамн від Львівщини заќ-
ликав до спільних дій влади і 
парляментаристів заради вн-
рішення зягальноукраїнсь-
кнх і обласних проблем. 
Торкнувшись закону про міс -
цеву владу, М. Горинь під-
креслнв, шо запропонований 
президентською адміністра-
шєю варіяит передбачає чіт-
кий розпсділ виконавчо: та 

но з цим проектом, регіоиа-
мя управлятимуть викон-
коми. М. Горинь закликав 
голосувати за другий варіянт 
закону. Голова Львівської 
Обласної Ради зауважив, що 
регіон не маже самостійно 
здійснити . реформування 
економіки, зокрема, СІЛЬСЬ-
кого господарства. Влов 40 

ватні рухи, проте хід аграр-
ної реформи на Львівщині 
може загтльмуватися, як що 
ве будуть уквалеиі відгювідні 
закони. М. Горинь заклякав 
деігутатів України від Львів 

для вирішення спіль-
ннх ароблш, н тому `ослі й 

Пам'яті Т. Коструби 
у 50-річчя його смерти 

Покійний чернець Тео-
філь Коструба, мій тіточ-
ний брат і майже одноліток: 
(1907—43), ставши мона-
хом василіянином, прийняв 
монаше ім'я Теодосій. Він 
був сином моєї тітки Мела-
ніі Павляк. сестри моєї покі-
йної мак'", Павлнни Пав-
ляк. Це й зв'язало мене й 
мою дружину Ірину з ним, 
зокрема з того часу, як ми 
1938 року покинули Стрий і 
перейшли жити до Львова, 
де я продовжував свою ад-
вокатську професію та став 
синдиком „Промбанку". 
Водночас я завершував на 
університеті свою доктор-
ську дисертацію з історії 
українського права, під опі-
кою й за нерідкими порада-
ми покійного проф Мико-
ли Чубатого, колишнього 
професора цієї ділянки нау-
ки в Українському Тайному 
Університеті у Львові. 

Прізвище Коструба без-
ау-і wit no- etoBO--aw Л мтто-
AHtVtHtthr „Кбсїргбою'` або 
„Кострубоньком", який, за 
‚.Енциклопедісю Україно-
знавства" (том 3-ій. стор. 
1148), був персоніфікацією 
зими. Стародавня, великод-
ня гагілка про „Кострубо-
нька" символізує похорон 
зими. Дівчата співають 
про хворобу Кострубо-
нька і його смерть. Енци-
клопсдія інформує, що текст 
цієї гагілки є поданий у Я. 
Головацького „Народниє 
пссні" (том III, стор. 167). 
Як це прізвище прибилося 
до нашої родини, трудно 
вгадати. Але немає сумніву, 
що воно мусіло мати вплив 
на покійного Теофіля і його 
життя, зокрема на вибір 
чернечого життєвого шляху. 

Вже саме ім'я „Теофіль", 
тобто любимець Бога, вка-
зус на релігійність його ба-
тьків, яка без сумніву перей-

і на їх сина. Покінчивши 
гімназію, він студіював у 
Львівськім Університеті іс-
торію. Його старший брат 
Олександср студіював там 
літературу. Оба Коструби 
відвідували нас, але не час-
то, бо були зайняті своїми 
студіями. Частіше ми стрі-
чалися з ними після поворо-
ту до Львова з Кракова, де 
ми перебули період совстс-
ськоі окупації. Після пово-
роту у 1941 році ми знову 
зустрічалися, й коли прий-
шов час нової еміграції, 
перед другою окупацією 

Св. п. Т. Коструба 

Львова совєтами, ми пере-
дали наше мешкання на 
вулиці Академічній його 
братові Олександрові, який 
жив у ньому, але не довго, 
бо згодом простелився йо-
му шлях на „білі медведГ, 
у заслання. Після закінчен-
ня війни він повернувся до 
Львова, де й помер. 

ЩеЛ досі тямлю, як МИ 1 
-дружиною жў рилися долею 
Олександра, пізно прнгада-
вши собі, що в поспіху виїз-
ду на еміграцію ми залиши-
ли, сховавши у фотелі, ре-
вольвер, який мав захоро-
няти нас у потребі в тому 
небезпечному часі. Можна 
думати, що цей фотель ра-
зом із своїм укритим скар-
бом не потрапив у невідпо-
відні руки. 

Варто згадати, що Т. Кос-
труба був високого росту, 
мав високе чоло й бистрі, 
темні очі. Вживав окуляри й 
дбайливо вдержував боро-
ду та вуса. Був людиною 
відкритою й товариською, 
шукав нагод для творення 
добра. Був стоїчно спокій-
ним й по-самаританськи 
готовим до допомоги в пот-
ребі. Залишився в моїй па-
м'яті ідеалом людини і вче-
ного. 

Слід згадати, що на всчо-
рі, присвяченому покійному 
о. Кострубі, його приятель 
історик України проф. Оле-
ксандер Домбровський про-
читав основну й дуже цікаву 
доповідь про покійного п. 3. 
„Теофіль Коструба незабу-
тній історик Церкви й наро-
ду", яка, слід сподіватися, 
буде опублікована й допо-
може зберегти в пам'яті пе-
редчасно померлого дуже 
надійного історика нашої 
Церкви й народу. 

Ярослав Падох 

У 20-ту СЎУНУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
нашого найдорожчого БАТЬКА, ДІДУСЯ. БРАТА, 

СТРИЙКА Й ВУЙКА 

бл.п. 
ВАСИЛЯ ҐРЕНДЖІ-

донського 
поета І письменника Карпатської України, 

будуть відслужвні 

ПОМИ`НАЛЬНІ ПАНАХИДИ 

В суботу 26-го листопада 1994 р. 
В в-ІЙ ѓод веч. 

И церкв і св Миха їла в МІннеаполІсІ; 
в надіпю, 27-го яистопада 1994 р. 

Ш Уж город і та М і ж г і р ' ї (Закарпаття) та 
в Братиславі (Словаччина) . 

Просимо наших друзів, знайомих та всіх, що йога 
аиаяи та шанували, помолитися а нами за спокій йо-
годуші . 

Родина— в ЗСА, в Словаччині, на Закарпатті 

ВІД 1987 РОКУ спецслужби Тайваиу заарештували понад 
1000 громадян Китаю, нібито причетних до пшн`увсьасй їв 
іншої підривної діяльности проти Тайпею А всього за net 
пе-ріод, як свідчить гонгконгзька газета -Савт Чайна 
Морнінґ Стар", кількість затриманих китайців, що 
намагалися про-никнути на Тайван, переанщус 30,000 осіб. 
„Поки комуністичний Китай залишається нашим ворогом, 
ми припускаємо, що китайські комуністи можуть 
впроваджувати своїх людей на Тайван з метою 
спровокувати безпорядки під час передви-борчсй кампанії і 
тим самим підірвати нашу стабільність і су-спільннй 
порядок",- сказав з цього приводу У Тунмін, один з чільних 
керівників тайванських спецслу жб. 
КОЛИ НАУКОВІ ДОСЛІДНИКИ знаходять різні нові тех-
нології для виявлення менших ракових пухлин, то В той 
самий час деякі науковці висловлюють свої перестороги з 
цього приводу. Діло в тому, що вони побоюються 
можливих поганих наслідків передчасних і дуже часто 
непотрібних операцій, які в результаті можуть бути більш 
шкідливими, як допоміжними. 

Замість квітів на свіжу могилу нашої приятельки 

бл.п.Михайлини Гевко, пересипаємомв 
- Ф О Н Д С В . ЙОСАФАТА" у ВашінгтонІ 50.00 дон. 

Омютдфр І ЛІДІЯ Ѓінше 

ЎВОСЬМУ 
Н Е В И М О В Н О 

БОЛЮЧУ 

іммабутмьоі 
ДРУЖИНИ, 

б л . НІ. 

Марії Твердовської 
П А Н А Х И Д А 

в неділю, 22-го листопада М94 року 
о год . 11- ій перед п о л у д н я м 

у Свято-Тро іцмсій КатедрІ Українсько ї 
Автокефальної Православної Церкви 

при 360 Broom шул. а Ню йорќу 
Про участь І мопмтаи просять: 

м у ж - М И К О Л А 

,,,,""ита8й8-Х, 

З приводу смерти нашої ДРУЖИНИ , МАМИ і БАБУСІ 

бл. п. 

ЯРОСЛАВИ ОРЕНЧУК 

формах жертв на різні цілі. 
НА ЎЌМ ІНСЬКИЙ МУЗЕЙ 

Володимир Ореичук ЮО.ОО, Ствфаи і Труді 
50.00, Стіві Ткачик 50.00, Лідія Коровийќ і єни Марко 
50.00. Іиж. Ярослав І Стефаиія Меркало 50.00, Ольга 
Нагасвська 25.00. 

НА ПРЕСОВИЙ ФОНД „НАШОГО ЖИТТЯ-
проф. Тарас Лукач 25.00. 
НА МЕДИЧНИЙ ФОНД ДІТЯМ і МОЛОДІ - ЖЕРТВАМ 

НА ФОНД СУСПІЛЬНОЇ ОПІКИ СУА 50.00 
Разом ЮО.ОО. 

НА ФОНД КАТЕДРИ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
Марій Іськів. Маріяниа Мисишии оснувала СтипаидІЙ-
иий фонд СУА в пам'ять бл. п . Ярослави Оряичук. 

НА СЛУЖБИ БОЖІ 
жертвували: Ольга Нагасвська, Маріяниа Мнсіияни, 
Петро й Анна Баран. Марія Криворука, Соня КяинедІ, 
Гладис Пилипів, Стеля Борѓаѓті, Джуліта Савчук, мгр 
Осип і д-р Люба Кладко. Рівночасно я иввимюнмо вдя-
чиий цій родині аа всебічну допомогу у важких хвини-
иах печалі. 

Домовину прикрасили квітами: Стефаиія й 
Яніиа Волховські, Ірина Сугаио а реднноіп, Мар№ Ќа -
сарчии, Дж . Савчук, Ф.К. Кермќ, М.С. Деметро, М . І . Ка-
міиські, д-р Б.Л. Мвквревнч, д-р Я.О. Сидораќ, Іиж. Ю. 
Г. Мареиіи, Іиж. З В Зубрицький. і и ж Я.Р. Гриців. О . 

і усім 

у МюиямН, НІмо`гмиа, еІдМИвое у ИНмсіь не 75-му роні 
життя я— імановож миі МУЖ ЬАТУКР, аикг і и% чию 

бл. п. 

РОМАН ТИМКЕВИЧ 



СВОБОДА, ВІВТОРОК, 15-го ЛИСТОПАДА 1994. 

Ми твердо вірили в нашу правду 
Петро Моцюк „Пройдений шлях автобіографія" . Чикаго. 1W4. 24Н стор. 

Серед книжок , виданих у 
діаспорі в 1994 році, праця 
д-ра Петра Моцюка помітно 
вирізняється пильною ува-
гою д о найдрібніших компо-
нентін його цікавого та на-
скрізь замітного життя У 
ній автор прагне в якійсь мірі 
розкрити свою життєву „ля-
бораторію" . висві ѓлити окре-
мі події свого життя, дещо 
проаналпуваати. нка іавши 
на його різноманітність, ва 
жливість. і ряд ІНШИХ ОСОб-
ливостей 

Порушуючи ці проблс-
ми, він спирається в основ-
ному на свою пам'ять , або 
може П на деякі іаписні фак-
ти зі свого архіву, глибоко 
проникає в тайники свого 
життя, пока іує його транс-
формац ію , юкрема жігттс-
вих вражень та їхню ро.ію 
у створенні цікавих образів, 
що м а ю т ь по мистецькому 
в ідтворити його життєву 
канву От т ільки надто скро-
мно в книзі порушуються 
питання ного дитячих і юних 
років 

Хроно.юі ічннй порядок 
викладу матеріалу дає імогу 
авторові простежити власну 
еволюцію та характер його 
Середовища, як також шлях 
його ідейною іростання у 
виробленні світоглядних по-
зицій. Правда, про це в ре-
цензоваиій книзі говориться 
дещо іагально . часто не бс-
ручи д о уваги впливу зов-
нішніх подій, що мали б ф о -
рмувати аитора і йому по-
дібних хлопців — молодих 
українських націоналістів 

У книзі привертає увагу 
струнка композиція Автор 
зручно переходить від більш 
загальних проблем до кон-
кретннх і навпаки Не менше 
цікавими є авторські часті 
відхилення від основної те-

ють історичний, суепільно-
громадський, а то й полі-
тичннй характер і торка-
ються безпосередньо україн-
ського суспільства Треба 
тут відзначити ф а к т , що 
Петро Моцюк у своєму жит 
ті був дуже рухливим, легко 
попадав у вир життя і завзя-
то працював над ф о р м у -
ванням свого світогляду, тут 
же часто аналізував його 

Уже на 19-му році життя 
влітку 1938 року він опинив-
ся в польскіА в'язниці Не 
доказавши йому вини, поль-
ська поліція звільнила його, 
але з ярликом револющ-
онера, що закрило молодій 

людині двері до пмнзі ї і до 
дальших студій. Цей факт 
несправедливого звннувачен 
ня він гірко переживав , шу-
каючи можливости десь за-
писатнся до гімназії. Тим ча-
сом німці дали дозв іл на від-
криття української гімназії 

Хоз% . II 
Моцюк Спочатку наука не 
приходила йому легко , бо 
роки перерви зробили своє 
Проте пильність і сильна во-
ля допомогли перемогти всі 
труднощі Він закінчив ѓїм 
иазін. і 10 травня 1940 року, 
після складення іспитів, от 
риман натуральним дип-
лом Це іробило його „жит-

Для . ар тим. 
треба тут дсіші сказати і про 
його минулий побут н Кар 
патеькїй Україні та про ви 
шкіл у січових військових 
іагонах Про ці події нін пише 
щнр^) й з великою до юю на 
цюна . іьноі гордості! ...Хоч 
нам не вдалося оборонити 
самост ійност і! й незалеж 
ности Карпатської `країни, 
але акт самовизначення і 
створення самостійної дер 
жавн . власної армії та оборо-
ни прав і території країни 
увійде до історії України, як 
світле змагання й наріду` 

Не можна промовчати і ' 
ще одного іамітноі н епі `оду, 
коли П Мошок ми легко 
стати мільйонером у воно 
енній Европі, коли б мав ио-
трібне почуті я в и н май 
бутнього й я кию б доля 
сприяла йому Довідавшись 
про це його приятелі часто 
сміючись докоряли йому , 
що. мовляв , н органі іапіііних 

справах, 
але. ще яз собі 

пір.ч 

стати мільйонером, на ге N 
нього не вистачало роіуму 
Ця жартівлива ігадка івуча-
;іа тут дуже оригінально й 
мас своє глибоке при шачен 

Цінну роботу виконував 
автор також і як кореспон 
дент двотижневика !1,і.ші 
хата Його численні поі ідќи 
у терен Холмшинн відкрили 
йому очі на трагічні картини 

ігодом в таборах військово 
полонених, юкрема в таборі 
недалеко Грубешена Тут 
майже усі полонені буди 
приречені на смерть ..Кож 
ний з тих живих кістяків. 
пише Моцюк. дивився на 
мене благальними очима, а я 
не міг нічим допомогти' І 

МОГИЛКИ П УКРАЇНУ J 

техніку, ДИТІЧ: коляски, 
трактори і фермерські 

Ді-онігь із бепілатнич к 
1-800-265-7189 

Мее-.і-КаграІу. 120 Rurmymede Rd . Toronto. Onl M6S 2Y3 Canad. 
Tel (416)761-9106 

ПАМ'ЯТАЙТЕ, ЯК ПОСИЛАТИ. ТО ЧПГЕЗ ШСТ-КАГПАТИІ 

ПРОДУКТОВІ ПАЧКИ В УКРАЇНУ 

ПОРОШЌ ЗУПА 250 Г 
МЕЛЕНА КАВА 250 Г 27.50 
ШИНКА 
МАКАРОНИ 
ШСЖОЛЯДА 
ШПАГЕТТІ 
ОЛИВА 

МУКА 
ЦУКОР 
РИС 

250 Г " Ч - ' . 2 4 ФУНТИ 
-до г ВІЛЬНА ДОСТАВА В 
2оо ѓЛЬВІВ, ІВ.-ФРАНКІВ, 
-XX ГТЕРН0ПІЛЬСКУ ОБЛ, 

1 Л І Т Р ЗАМОВЛЯЙТЕ.. 
З ќг ВИСИЛАЮЧИ ВАШУ 
2 К Г АДРЕСУ Й АДРЕСУ 
2 К Г ВАШИХ РІДНИХ І 

C y X F М О Л Г Ж П 2 0 0 Г З Н А Й О М И Х Р А З О М З СУХЕ М О Л О К О 2 0 0 Г 4 E K Q M ц и м Ш о р г щ р 

UKRAINE MARKETING CO. 
P.O.BOX 0553 
YORKTOWN HTS, N.Y. Ю59В-0553 
TEL: (914) 962-6843 
WE HAVE INDIVIDUAL ITEMS ALSO. 
CALL FOR INFORMATION 

яка страшна трагедія .‚Воші 
гинули нелюдською смертю 
тільки тому, що були укра-
шцями, і що так хотів Пт -
лер" Біль тоді стискав сср-
це автора, а і грудей внрива-
лась жадоба помсти відпла-
титн нагиниќ а м 

Початок війни 22 червня 
І94І року роікрин дальшу 
сторінку трагічної історії У 
напрямку на Мости Великі 
почали просуватися перші 
Похідні групи, а іа ними зго-
дом пішов і автор . Опн-

у Стрию, пін пере-
страшне видовище ні-
.ого івірства й ДИКун-
коли на міській торго-

виш Ѓі 
смерті, іере і повішення 14 

лежність до ОУН Щоб ібе-
регтн симетріќї, бо іншого 
пояснення не може бути, 
каш повішали хлопців по 
боках Тіла нещасних жертв 

пострах серед населення мі-
ста Автор був також свід-
ком розстріл ів молодих хло-
пшв у Станисланов і (сьогодні 
Івано-Франківському), яких 
гештапо іннщило без будь-
я к о ю доказу чи суду, шо 
вони члени ОУН Подібна 

. и.її другі доля іустрі. 
студента права М Ьиленя. 
що іагинув t рук цього ге-
штапо в Скольому Це був 
справді луже важкий час 
Життя кожної о с в і д о м о ю 1 
активного українця було в 
постійній небезпеці 

Збентежений і роічаро-
ваний II Моцюк рішив піти 
на студи медицини, шоб здій 
снити мрію своїх молодечих 
літ Але й тут „найбільшою 
небе іпекою були ні ж гешта-
інвш. які часто арештували 
людей, іа якими сл ід пропа 
дан Вистачало тільки підоз 
ріння про приналежність до 
ОУН чи ЎПА. пюб людину 
арештувати і іапроторитн до 
в'язниці чи шслатн до кон-
центрашйного габору" 3 усі-
ма цими перешкодами і не-
безпеками приходилося жи-
іи нашому народові, юкрема 
студентству, якому перш за 
все була потрібна спокійна 
голова до науки Таким чн-
ном тільки сильна віра в 
Бога та молодечий запал да-
ва.ін авторов і м о ж л и в і с т ь 
перебороти трудонощі , що 

..небе т е ќ було багато, а 
жити хот ілося" Люди з 
лицарськими прикметами 
душі й серця, готові на само-
посвяту д л я кращого 
майбутнього України, йшли 
тоді ДО дивізії „Галичина" 
( ідею її створення оспорю-
вала одна фракція націо-
налістів, а одобрювала ін-
ша). або до ЎНА . на яку тоді 
покладено великі надії як на 
гаранта української держав -
ности. Відступ німців, при 
спішений наступ больше-
виків і дії польської боївки у 
Львов і мали тоді чималий 
психологічний вплив на ме-
дичні студії, юкрема коли 
прийшло до жертв наших 

ПОЧАТЌИ 
ХРИСТИЯНСТВА В 

УКРАЇНІ 

Унікальне малоформатне 
кишенькове видання, приз-
начене передусім для 616-
люф'лів колекціонерів, усіх 
шанувальників вишуканого 
друкованого слова та висо-
кохудожнього поліграфічно-
го оформлення 

SVOBODA BOOKSTORE 
30 MOTtgornery Street 
Jersey City, NJ 07302 

професор ів . Це сильно зат-
р и в о ж и л о усіх і запо-
чаткувало масовий виїзд на 
Зах ід. 

Багато цікавих і уні-
к.in.них факт ів можна та-
кож знайти у розділ і „На 
служб і спеціяльних завдань 
ЎПА" Тут розглядаються 
конкретні завдання, що їх 
виконував а в т о р Найваж-
ніше з них — це участь у де-
легації для переговор ів м і ж 
мадярськими вояками і 
ЎПА Цікаво змальовано та-
кож і поїздку автора д о Го-
ловного Штабу ОУН-УПА та 
зустріч з командиром Лнца-
рем . що відзначався велн-
кою особистою хоробр істю, 
незламн істю та лицарською 
великодушн істю На увагу 
заслуговує і згадка про Упів-
ську Республіку, що була ро-
іташована на гористому ка-
рпатсьќому терені . яку ЎПА 
всссторонньо контролювала . 
У розділі чимало матер іялу 
про побут автора у Відні, де 
він виконував вчительськ і 
обов 'язки, навчаючи авст-
рійців російської мови. Тут 
же і блискучі короткі описи 
концентраційних т а б о р і в у 
Матгавзені і в Ебснзсе Д о 
цих таборів запроторено й 
автора (Там видано йому 
таборову ун іформу з реє-
страційинм номером 118971) 
У таборах панувало справ-
жнс пекло на землі В'язнів 
безжалісно били й то куди 
попало й так довго, поки в 'я-
зень міг ВСТОЯТИ на ногах 
Автор попав сюди без при-
чини й просидів до друго ї 
половини січня 1945 року та 
був звільниний з групою ук-
раінських націоналістів, що 
д істали в о л ю (коли цього 
бажали — В Ж . ) за на-
казом Гітлера. 

В умовах цих жорстоких 
таборів у автора переплі-
талася надія з безнадійністю , 
але він твердо вірив, шо з Бо-
жою поміччю він не пропаде, 
пам'ятаючи, що., тільки тоді 
зроджується сила, коли в 
парі з нею йде віра Віра,— 
це найбільша сила , особ -
лнво. коли це віра в Бога" І 
саме ця віра привела його до 
звільнення, бо як сказано в 
нашій народній приказці „в 
нещасті може бути щсатя!" 

Дуже оригінально опнса-
но тут життя людини під час 
війни Воно на д у м к у авто-
ра. „складається" з низки 
людських почувань — стра-

трашнього дня, коли 
думає про те, яку ж ролю 
призначила їй доля і чи вона 
зможе перенести всі ті стра-
хіття, чи може впаде? 

Д-р П Моцюк в в а ж а є , 
що Советськнй Союз. — це 
була ніщо інше я` держава 
росіян і т ільки росіян А 
український народ у цьому 
раю був позбавленні найос-
новніших моральних варто 
стей У країні підупала чес-
ність, правдомовність , робо-
тящ ість , захитано христи-
янську родинну мораль , за-
панували лож і злодійство. В 
1939 році „совєти принесли в 
Галичину. — продовжу-: ав-
тор. — не братерство, а бра-
товбнвство з дозами отруй-
ної їді — недовір'я і безвір'я. 
чим хотіли випалити в душах 
українців почуття націо-
нальної свідомости та наці-
онально ї гідности" . Вони 
„утвердили брехню як 
правду, з патр іотів-героїв 
зробили злочинців, деспо-
тів-тиранів визначили святи-
ми, а людське горе —щас-
тям 

У розділі „Подальше від 
тирана, щоб спасти життя" 
(з підрозділами „Ерлянген 
— такий, яким я його па-
м'ятаю". „CryaH права на 
Українськім Вільнім Універ-
ситеті", „Мій брат в Ерлян-
гені" і „Таки попався в боль-
шевицькі л а б е т и " (поміча-
є м о постійне прагнення авто-
ра подати побільше цікавого 
матеріялу й то в єдності змі-
сту й ф о р м и та належною 
м ірою розкрити його україн-
ський характер . Достатньо 
наголошується (і в тому од-
на з важливих прикмет 
книжки) на її історичній суті. 
Це робиться з я допомогою 

.цікаво опрацьованих відхн-
лень в ід голоної теми, ЯКІ 
не т ільки розкривають 
зм іст , але великою мірою 
роблять його гџќаним для 
читача (наприклад, коротка 
історія міста Ротеябурга; іс-
торія м іста Аясбаху з да-

ннмн про царицю Катерину II 
— ката України та навіть з 
уривками вірша Т . Шевчен-
ка: 

Катерина — суча дочко 
Що ти наробила 
Світ широкий, край веселий 
ти й занапастила. 

Тебе ж, о суко! 
І ми самі, і наші внуки 
І миром люди проклянуть... 

Місто Ерлянген, д о речі, 
стоїть у центрі уваги автора. 
Воно не зазнало знищення 
під час Друго ї світової війни. 
Тому, коли американський 
окупаційний уряд д а в дозв іл 
на відкриття ун іверситету, 
туди поспішили професори і 
студентська молодь , в т о м у 
і велике число укра їнц ів, 
щоб могти продовжувати 
свої університетські студії. 
Між ними був і автор ре-
цен юваної книжки , якого ту 
прийняли на продовження 
студій медецинн . В акаде-
мічному році 1946-47 сту-
діювало тут 222 українських 
студентів. Це, здасться, було 
найбільшим числом наших 
студентів за всі часи в будь-
якому н імецькому універ-
снтеті Автор у ж е з перших 
днів побуту тут в іддався 
всеціло науці. Як уважний 
студент він пильно вивчав 
професійну поведінку став-
тення д о паціснтів.як також , 
як вести себе в колі лікарів. 
1949 рік був для українців 
иайб ільа успішним, бо в цьо-
му році найбільше число на-
ших студент ів зак інчило 
студії і виїхало з Ерлянгенў 
Одні на працю в різних табо-
рах, інші в заокеанські краї-
нн Це ж був початок нашої 
масово ї еміграц і ї з Н імеч-
чнни 

Д-р Мацюк б у в тоді 
б ільш спраглий науки, як 
будь-хто інший. Студіючи в 
Ерлянгені, він вписався та-
кож на факультет права і 
економії в Українському Ві-
льному Університеті, тут за-
к інчин семестри студій, але 
маг істерського іспиту не 
встиг скласти.бо якраз тоді 
почав працювати над доктор -
ською десертац іею в Ерлян-
гені. Багато років пізніше він 
таки склав магістерський іс-
пит в УВУ й почав готу-
ватися д о докторату . Але 
смерть його ментора, декана 
права й економ ічних наук 
проф . д-ра Богдана Кордю-
ка, знівечила його плян і він 
докторату не зробив 

Д у ж е тривожно звучить 
закінчення цього розділу У 
ньому показано працю біль-
шовицькнх людоловц ів се-
ред наших вигнанців в Њмеч 
чнні.І яке щастя, що д-р Ма-
цюк, попавши у їхні руки, зу-
мів таки вирватися і таким 
чином врятуватися від зас-
лання в холодну тайгу 

„Історія моє ї скрині"- це 
справжня перлина книжки 
Це щось наскрізь унікальне 
за своїм характером , що при 
вертало увагу таборян в Ні-
меччині , які оглядали скри-
ню і подивляли роботу майс-
трів . А майстер , який пико 
нав її прямо заявив: „Такої 
доброї' скрині, як оця ваша, 
пане докторе, ми ще нікому 
не зробили". С а м доктор 
Мацюк не міг її піднести, хі-
ба зрушити з місця один її 
бік. У додаток мучив його 
неспокій, що скриня завели-
ка с в о ї м и розмірами. Він 
пише:„Я ходив як запамо-
роченнй, д у м а ю ч и чим запо-
вннти м ісце в цій скрині". У 
Ню Йорќу при вході д о 
великої залі для пасажирів 
„скриня серед безліч і розпо-
рошеного б а г а ж у виглядала 
маєстатично". Були трудно-
щі, ш о б перевезти скриню на 
помешкання, д е м а в перебу-
вати д - р Мацюк . Та ќсів карі 
не змогли взяти її д о авта. її 
треба було транспортувати 
о к р е м о з портового будинку. 
Д - р Мацюц гірко в ідчув її 
в ідсутн ість під час першої 
ночі в Америці .У цю ніч він 
пережив бурхливе оп'яніння 
в ід вина, яке пив під час ра-
дісної зустрічі з приятелями . 
Безсилий в ід тяжкої згаги, 

`о, він д у ж е 
скрині не бу-

л о в кімнаті, в як ій були лі-
ки якими можна було себе 
лікувати 

І так, не з в а ж а ю ч и на всі 
труднощі, д - р Мацюк таки 
д о р о ж и в с в о є ю скринею. 
Вкінці , в и п а к у в а в ш и з неї 
все, він запропонував госпо-
д а р я м скриню, але вони гар-

но подякували йому, що, м о -
вляв, не м а ю т ь де її помі-
сгитн. Не прийняв її і інший 
знайомий, бо й у нього не бу-
л о для неї місця . Згодом у 
автора зродився плян:., за-
нести скриню десь на вільну 
площу й залишити її там , 
м о ж е хтось її забере . Несли 
її у зливний дощ, але й цей 
плян не приніс успіху". За-
мішалась тут і поліція, скри-
ня стала газардним об'єк-
том, б о в тій околиці було 
багато д ітей, і „сусіди були 
тим д у ж е стурбовані і обу-
рені". Цього вечора було ни-
р ішено забрати скриню з 
площі, і занести так далеко , 
щоб по ній сл ід пропав. Тим 
разом її залишено а ж під 
В іллямським мостом перед 
закритими воротами великої 
будівельної ф ірми . Це справ-
ді цікава істор ія „незни-
щенної скрині" й, на нашу 
думку, обійти її мовчанням 
не можна . Вона заслуговує, 
щоб згадка про неї увійшла в 
анали українського посе-
лсння в Америці як один з 
символ ів ,що умовно відзна-
чає наше почуття сили, ду-
ховного неспокою і праг-
нення творчого зусилля А 
сама скриня повинна збері-
гатися в одному з наших му-
зеїв .як доказ, що ми при-
везли сюди нашу традиційну 
скриню для збереження цін-
них предметів . 

Дальш і два кінцеві роз-
діли мають професійний ха-
рактер. Автор влаштувався 
на однорічний „інтершіп" в 
лікарні „Юнѓга" в Бруклині. 
й погодився працювати тут 
безплатно та ще під умовою, 
що не шукатиме іншої праці 
Лікарня зобов 'язалася забез 
печнти його помешканням, 
харчами, лікарським одягом 
і д в о м а тижнями вакацій 
Тут д-р Моцюк пережив чн-
м а л о приємних днів, але бу-
ли й пригноблюючі , як це 
часто буває на праці, зокре-
ма в медичній професії. Ав-
тор вів себе тут дуже про-
фес ійно . З успіхів він надто 
не радів,а під час невдач міг і 
піт виступити йому на чоло, 
могла голова закрутитися, 
але він завжди зберігав рів-
новагу в поведінці та не вияв-
л я в ніколи збентеження 
Цим і своїм глибоким знан-
ням, він здобув собі авто-
ритет влікарні, зокрема се-
ред своїх колег Деякі з них 
навіть пропонували йому 
місце у своїх відділах, як д-р 
Шкляр у відділі внутрішньої 
медицини, д-р Ґрін в анас-
тезії, а д-р Дейвідсон в ра-
діологі ї Але він не прийняв 
цих пропозицій, а закінчивши 
„інтершіп", 29-го грудня 
1951 року виїхав до Чикаго 
Поїхав туди з усім своїм май-
ном , а найважніше з повною 
папкою важливих рекомен-
даційних документ ів, але без 
адреси знайомих колег, де 
можна було б затриматися 
хоча на час шукання помеш-
кання. 

Отримавши л іценз ію в 
штаті Ілліной д-р П, Мацюк 
разом з д - р б м Григором 
Щербанюком відкрили в 
Чикаго свою медичну прак-
тику , д о речі, в дільниці, гус-
то заселен ій новопоселен-
цями . Але цей крок не був 
успішний і д-р Мацюк рішив 
покинути приватну практику 
і піти на „ризединтуру"-
спец іал ізуючись в рад іо-
логі ї . Зац ікавлення автора 
ц ією д ілянкою медицини 
почалося ще в роки його 
університецькнх студій. Про-
фес ія лікаря-радіолога вже 
тоді була високопрес-
т и ж н о ю . Такий лікар м а в 
усюди останнє слово , ш о 
д-рові Моцюкові не т ільки 
імпонувало, але разом з тим 
і збуджувало повагу д о цієї 
спеціальностн. Багато д о по-
ширеяня його знання з радіо-
логїї причинилася його док-
торська дисертація „Коре-
ляція клінічних обслідувань 
та реіптенологічннх і артері-
ограф ічних результат ів у 
недугах циркуляції ќрови", 
опрацьована ним ще в Ні -

С в о ю „резидентуру" д -р 
Моцюк почав в радіоло-
гічному відділі у лікарні св . 
Луки в Чикаго першого черв-
ня 1951 року. Д -р Дженк ін-
сон, в ітаючи його в своєму 
відділі радіології, висловив 
глибоку віру, що, м о в л я в , 
одного дня д -р Моцюк „ста-
не добрим рад іологом і це 
матиме місце тоді, коли він 
закінчить його школу". Д о -

вір'я і глибокі пророчі слова 
вдумливого вченого ft ад-
міністратора д-ра Дженкін-
сона шв идко здійснилися і 
д-р 11. Моцюк у ж е тут в лі-
карні св. Луки розгорнув 
свою блискучу кар 'єру в 
площинах службов ій і науко-
вій. 

Тут він одружився 12-го 
чевня 1954 року з д - р о м 
Ольгою Барбарною, яка та-
кож дістала „резидентуру" в 
лікарні св. Луки . Це був час 
завзято ї праці,як стверджує 
сам д-р П. Моцюк. Вій тоді 
не розлучався з книжкою, а 
ходив „від книжки д о паці-
снта і від пацієнта д о кни-
жкн" . В тому часі його пок-
ликали також на викладача 
радіології для студентів ме-
днцнни в Нортвестернському 
університеті. Виклади його 
були д у ж е цікаві й студенти 
часто уряджували йому го-
лосш овації за цікаво й нас-
крізь зрозуміло викладений 
матеріал. 

Праця в лікарні йшла 
д-рові П. Моцюкові напрочуд 
легко й він відчував велике 

о було д у ж е 
його діяль-

ност і .Зл іквідувавши прак-
тику в Кентакі. він почав 
переходити на більш помір-
коване темпо життя .Тепер 
він до їзджав тільки д о однієї 
лікарні. Цікаво, що довгі ро-
ки праці в одній і тій самій 
професії ніколи його не вто-
мили бо він д у ж е любив 
свою профес ію . 

Склавши успішно іспит 
Американського Борду Раді-
олог ів , д о якого автор д у ж е 
серйозно готувався та 
пред 'явивши громадянськ і 
папери, д-р П. Моцюк от-
римав його диплом.В ін пи-
ше:,.... моя радість була 
справді велика .Я був перший 
з чужинц ів у повоєнний час, 
що отримав в Америці такий 
диплом". 

Першого липня 1988 
року д-р П. Моцюк відійшов 
на заслужену емеритуру й 
тоді лікарі та адміністрація 
лікарні Ст. Антоні вшанува-
ли його почесною грамотою 
та урочистим прийняттям. У 
цій ж лікарні 14-го лютого 
1989 року відбулося урочнс-
те в ідсловлення урочисто ї 
дошки в честь заслуженного 
радіолога д-ра Петра 
Моцюка . 

Тут буде ц ікаво дещо 
сказати про д-ра Петра Мо-
цюка як ученого радіолога й 
українського національного 
діяча. У 1956-1988 роках він 
був директором радіології в 
лікарні Ст. Антоні. Тут він 
відновив й змодерн ізував 
свій в ідділ, придбав найно-
вішу діягностичиу апаратуру 
та провів повний вишк іл 
персоналу. Д-р П. Моцюк є 

канськнх лікарських това-
риств й активним членом 
Українського Л ікарського 
Товариства Північної Амери-
ки В1954-1955 роках був 
головою Іллінойського від-
ділу. а в 1981-1983 роках Го-
л о в о ю Головно ї Управи 
УЛТПА в Чикаго. За час сво-
го головування збільшено 
вдвоє фонди товариства та 
переставлено все його д іло-
водство на компютерну сис-
тему . 

Крім своє ї л ікарні та 
докторсько ї пращ' д -р П. Мо-
цюк вів широку українську 
амбасадорську працю серед 
своїх колег-лікарів. Він го-
ворив ї м , що „Україна — ие 
Росія та що вона Еаропей-
ська країна", та шо україн-
ський народ б у в жорстоко 
переслідуваний більшовика-
ми. „ Н а й т я ж ч и м и д о переко-
нання і дискус ій,- пише П. 
М о ц ю к , - були американці 
жид івського походження". 

Українській г р о м а д і в 
діяспорі д-р п. Моцюк і його 
дружина в ідомі як щедрі м е -
ценати українсько ї науки . 
1975 року вони склали 5000 
доляр ів на видання одного 
числа „Л ікарського Вісни-
ка".а в 1983 році склали кня-
жнй д а р - 100,000 долярів 
(зараз зріс д о чверть міліона 
д о л . ) на науковий ф о н д 
НТША . 

У книз і „Пройдений 
ш л я х " д у ж е цінне вступне 
слово в і д о м о г о критика й 
л і тературознавця маг істра 
Володимира Барагури . У 
ньому він пише про значення 
спогад ів т а їх п ізнавальну 
варт ість . В ія в в а ж а є , що 
„особа автора м а є бути 
в іссю, руш ієм спогад ів,але 

ядром,серцевиною мемуар ів 
мусять бути псідії й факти , 
які зац ікавлюють загал їх 
споживачів - досп ідникків і 

У книзі „Пройдений 
шлях" в р а ж а ю т ь читача 
друкарські огріхи, а 'їх тут 
чимало . Т а к о ж пояснення 
під з н і м к а м и не з а в ж д и точ -
ні. Книга надрукована на 
доброму папері й в основ-
ному робить д о б р е вражен-
ня . Тираж книжки такого 
цінного видання рішуче за-
малнй 

П ідсумовуючи, треба 
сказати , що книжка д -ра 
Моцюка „Пройдений шлях" -
це цінне й д у ж е потрібне ВН-
дання, в якому„те , що вва-
жалося забутим, пройденим , 
минулим" по -справжньому 
„виринуло на хвил і ж и т -
тя". Спогади написані иас-
крізь ориг інально і д у ж е 
щиро. Вони в цілому спов-
нені життєво ї правди, у них 
немає нічого штучного, на-
думанного , егоцентричного 
що знецінювало б їх вар-
тість .Обстоюючи одну з най 
характерніших і найпочес-
інших рис спогадної літера 
тури - громадянську м у ж 
ність і цілеспрямованість, ав-
тор формулює її нові зав-
дання: замість традиційної 
фіксації і засудження пере-
житк ів минулого, він радить 
аналізувати позитивний жит-
тєвий досв ід , керуючись 
сокнмн критеріями оцінки. 
Його розповідь відзнача-
еться подивугідним знанням 
детал ів та блискучум вмін-
ням їх використання. У кни-
жці переважає погідний та 
неозлоблсний гумор . Автор 
„не скриває своєї радости з 
успіхів, але й не закриває 
своїх невдач та признається 
д о своїх помилок, прогріхів, 
за які щиро кається". Його 
спогади в ц ілому - це бага-
тий ж м у т глибоких пережи-
вань, щирих спостережень та 
чітких вражень, охоплених 
плястично. Тут і щирі реф-
лексії , найкращі і найдо-
рожч і його серцю . 

Не зважаючи на друкар-
ські огріхи, книжка написана 
ж в а в о й переконливо.Вона 
багата на цінні спостережен-
ня, читається легко та з 
інтересом і, безперечно.буде 
корисною кожному шану-
вальиикові справжнього спо-
гадного 

Володимир Ж и л а 

ЧЕРНІВЦІ. — 3 інщіяти-
ви місцево ї організації ОУН в 
катедральному собор і св. 
Параскеви Буковинської та 
Чернівецької Митрополії Ки-
вського Патріархату та про-
катедральному соборі Свя-
того Успіння Коломийсько-
чернівецької Епархії` УГКЦ, 
також і в інших храмах Бу-
ковини відбулися Панахиди з 
нагоди 30-о ї річниці смерти 
голови Проводу Українських 
Націоналістів полк . Андрія 
Мельника. 

Л Ь В І В . — Пресовий 
центр ЎТА пов ідомив , шо тут 
здійснено напад на редакцію 
тижневика „Голос Нації". 
Напасники побили голову 
пол і тично ї референтури 
УНА-УНСО, каіщидата в на-
родні депутати України Ана-
тол ія Лупиноса. Двоє у мас-
ках . озброєні обрізом та м е -
талевими палками, увірва-
лися д о редакції Як сказав 
Лупиніс. „почерк бандитів" 
нагадав йому випадок, коли 
к ілька років т о м у він був 
схоплений працівниками 
К Ґ Б т а М В С . 
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